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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Újra „őröl” a 
Csodamalom 
az új évadban először szeptem-
ber 9-én ülhet be a miskolci báb-
színház nézőterére a közönség.  
a város | 4. oldal

dedikált mez 
benCéért
Megérkezett az Fc barcelona 
dedikált meze rakaczki bence 
megsegítésére.  
sport | 9. oldal

együtt kassa 
és miskolC
együttműködési megállapodást kö-
töttek a turizmus és a kultúra terü-
letén végzendő közös munkáról.  
a város | 3. oldal

„Sörömünnep” és retro sztárok Miskolcon
Ünnepélyes keretek között, 
és kiváló hangulatban vette 
kezdetét csütörtökön a Mis-
kolci Sörfesztivál. A progra-
mok és az ínyencségek egé-
szen vasárnap éjszakáig 
várják a vendégeket a Nép-
kertben.

A szervezők adatai szerint az első 
napon tízezer látogató szórakozott 
a Miskolci Sörfesztiválon. A kapuk 
már délután 4 órakor megnyíl-
tak, de a hivatalos megnyitót csak 
este, a Csík zenekar koncertje előtt 
tartották. A megjelenteket Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere, Ri-
chard Raši, Kassa főpolgármestere 
és Hajdú Péter, a rendezvény egyik 
megálmodója és főszervezője kö-
szöntötte.

A polgármester örömét fejez-
te ki, hogy Miskolc újabb feszti-
vállal gazdagodott – és reményét, 

hogy vasárnapra bebizonyosodik, 
ez Közép-Kelet-Európa egyik leg-
nagyobb sörfesztiválja.

– Miskolc újra fesztiválváros lett. 
Gasztronómiai, kulturális feszti-
válok, rendezvények sokasága vár 

mindenkit városunkban, egész év-
ben – hangsúlyozta.

» folytatás a 2. oldalon

Itt a MiskolcPont tej, tejföl

Hamarosan a boltokba kerülnek 
a MiskolcPont rendszer új termé-
kei, a tej és a tejföl. 

 
Danavár Attila, a Minna Tejipari 
Zrt. kereskedelmi igazgatója el-
mondta, a héten a boltokba ke-
rültek a MiskolcPont saját már-
kás tejtermékei is.

– Az 1,5 és a 2,8 százalékos 
zsírtartalmú tej mellett kis- és 
nagypoharas tejföl, valamint 
csomagolt sajt is megtalálha-
tó lesz MiskolcPont logóval – 
mondta. 

A logóval ellátott, saját már-
kás termékek vásárlói pedig a 
miskolci gyártókat és ezen ke-
resztül a miskolci munkahelye-
ket támogatják, ugyanis csak 

helyi gyártású termékekre ke-
rülhet a MiskolcPont felirat. 

Czinkné Sztán Anikó, a Mis-
kolci Turisztikai Kft. ügyveze-
tő igazgatója elmondta, jövő hét 
végén egy nyereményjáték-so-
rozat is indul a MiskolcPont-
os termékeket vásárlók között. 
A kedvezményrendszer logó-
ját kell kivágni és gyűjteni, és a 
következő héttől lapunkban és 
a MiskolcPont honlapján lesz 
megtalálható, milyen nyere-
ményjátékban lehet ezeket fel-
használni, de lesznek havi és 
éves nyeremények is, sőt az is 
nyerhet, aki legtöbbször vagy 
a legnagyobb értékű vásárlásra 
használja a kártyáját

T. Á. | fotó: mocsári L.

Költségvetés, turizmus

Rendkívüli közgyűlést tartott kedden Miskolc képviselő-testülete, 
melyen három téma került a grémium elé. Ezeknél különböző ha-
táridők indokolták a rendkívüli közgyűlés megtartását.

» részletek az 5. oldalon

CineFest sok újdonsággal
Kevesebb, mint egy hét, és kezdődik a miskolci nemzetközi filmfesz-
tivál, a CineFest. Sorban a 9. alkalommal ad otthont a Művészetek 
Háza a rangos eseménynek, ami idén új zsűrivel, új helyszínekkel, új 
programokkal gazdagodik.                                       » részletek a 4. oldalon

Elkezdődött az új tanév
Hétfőn megkezdődött az új tanév, 
az önkormányzati fenntartású isko-
lákban és az egyházi intézmények-
ben is lezajlottak az évnyitó ünnep-
ségek. Önkormányzati fenntartású 
általános iskolákba összesen 1071 
tanuló iratkozott be a 2012/2013-as 
tanévre. » részletek a 2. oldalon

A közönséggel hangoltak 
Felvonulással és közönségtalálkozó-
val készült a Miskolci Jegesmedvék 
a pénteken elrajtoló szezonra, mely-
nek során legalább egy aranyérmet 
szereznének.

A belváros központjában gyüle-
keztek kedden kora este a Mis-
kolci Jegesmedvék utánpót-
lás-játékosai és a fekete-sárgák 
szurkolói, majd a csapat rigmu-
sait skandálva együtt vonultak a 
közeli bevásárlóközpontba, ahol 
a kedvencek már várták őket. Az 
ankét résztvevői Tim Kehler ve-
zetőedzőt, Egri Gergő csapatve-
zetőt és hat hokist – Tyler Czuba, 
Fodor Szabolcs, Budai Kriszti-
án, Miskolczi Márk, Hegyi Ádám 
és Láda Balázs – kérdezhettek. 
A drukkerek meglepetés-videót 

hoztak magukkal, aztán közös fo-
tók is készültek az est során.

» folytatás a 9. oldalon

Több járőr, nagyobb biztonság
Miskolcra látogatott hétfőn Pin-
tér Sándor belügyminiszter, aki 
részt vett annak az együttműkö-
dési megállapodásnak az aláírásán 
is, amelynek értelmében új gyalo-
gos járőrszolgálat indul rendőrök és 
közterület-felügyelők részvételével.

Az együttműködési megállapo-
dást Miskolc város képviseleté-
ben Kriza Ákos polgármester, a 
B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapi-
tányság részéről pedig Mecser Ta-
más r. ezredes, főtanácsos írta alá. 
Az eseményen Pintér Sándor bel-
ügyminiszter mellett részt vett 

Tállai András, a Belügyminiszté-
rium önkormányzatokért felelős 
államtitkára és Kontrát Károly, a 

Belügyminisztérium parlamenti 
államtitkára is.

» folytatás a 3. oldalon

Fészekrakó-
vizsgálat
„Olyan súlyosnak, máig hatónak” 
tartotta az úgynevezett Fészekra-
kó-problémakört Csiszár Miklós, 
Miskolc jegyzője, hogy ez év nya-
rán vizsgálatot rendelt el a pol-
gármesteri hivatal érintett szak-
osztályainál. Ez többek között azt 
állapította meg, hogy a hivatal ál-
tal meghatározott forgalmi érték 
a több tucat összehasonlítás során 
szinte minden esetben magasabb 
volt, mint a hirdetési újságban sze-
replő irányár. 

» részletek a 3. oldalon

Formálódik a DVTK-villamos 
DVTK-villamossá alakítanának 
egy Tátra típusú szerelvényt, 
két oldalán diósgyőri sportolók 
fényképével, sziluettjével, be-
lül pedig néhány jellemző DVTK-
történettel és a klub relikviáival. 
A tervek egyre inkább konkre-
tizálódnak, és a szükséges pénz 
25 százaléka rendelkezésre áll – a 
gyűjtés folytatódik.

Az egyedülálló kezdeménye-
zésről Sike Gábor újságíró el-
mondta, összeállt azoknak a 
sportolóknak a névsora, akik-
nek fényképe, sziluettje díszíte-
né a DVTK-villamos két oldalát.

– Berecz Csabával, az Észak-
Magyarország sportrovatának 
vezetőjével, illetve Nagy János 

sporttörténésszel dolgoztunk 
együtt. A labdajátékok esetén a 
válogatottság és a világversenye-
ken való részvétel jött számítás-
ba, egyéni sportolóknál pedig 
azok közül válogattunk, akik a 
legtöbb egyéni olimpiai, világ-
bajnoki, Európa-bajnoki címet 
szerezték – mondta Sike Gábor.

– Vannak persze olyan legen-
dás DVTK-játékosok is, akik 
ugyan nem voltak válogatott já-
tékosok, mégis felkerültek a listá-
ra. Ilyen Veréb György vagy Oláh 
Ferenc is, de azt hiszem, az ő be-
kerülésüket sem Miskolcon, sem 
a megyében, de talán az ország-
ban sem kérdőjelezi meg senki – 
hangsúlyozta Sike Gábor.

» folytatás a 3. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

» Agrárkamarai regisztráció. A me-
gyei Kormányhivatal Föld művelésügyi Igazga-
tósága felhívja a figyelmet, hogy az újonnan 
alakult Agrárkamara kötelező tagságának re-
gisztrációja szeptember 30-án lejár. A regiszt-
rációt elektronikus úton kell megtenni, ezért a 
falugazdászok az egyéb elektronikus ügyinté-
zésekhez hasonlóan közreműködnek a sikeres 
jelentkezésben. A határidő rövidsége miatt ja-
vasolt minél előbb felkeresni a falugazdászokat 
vagy szaktanácsadójukat.

» Idegenforgalmi témavizsgálat. 
A megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Fel-

ügyelősége az idegenforgalmi főszezonban – jú-
nius-augusztusban – ellenőrizte a különböző 
idegenforgalmi szolgáltatásokat. Az ellenőrzött, 
közel száz egységben hiányosságot, szabálytalan-
ságot körülbelül 44 százalékban találtak. Például 
nem kaptak nyugtát, vagy többet számoltak fel a 
ténylegesen fizetendő árnál a szolgáltatók. Előfor-
dult, hogy a csomagolóanyagot belemérték a ter-
mék tömegébe. Több esetben fordult elő, hogy 
kevesebb volt a kiszolgált rövidital a kértnél, egy 
egységben nem volt hiteles a használt mérőesz-
köz sem. A legtöbb hiányosság még mindig az ár-
tájékoztatás területén jelentkezett.

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

» Takács Gábor (Fidesz) | a 2. számú önkormányzati választókörzet képvise-
lője lakossági fórumot tart szeptember 14-én, pénteken este 6 órától az Arany János Ál-
talános Iskolában, melynek elsődleges témái a csapadékvíz- és útproblémák lesznek.

» Bazin Géza (MSZP) | a 17. számú önkormányzati választókörzet képviselője la-
kossági fogadóórát tart szeptember 10-én, hétfőn délután fél 5-től a Perecesi Közössé-
gi Házban (Bollóalja u. 160.).

» Pakusza Zoltán (Jobbik) | önkormányzati képviselő fogadóórát tart  
szeptember 11-én, kedden este 6 órától a Perecesi Közösségi Házban (Bollóalja u. 
160.).

Képviselői fogadóóra ››››››››››››››››››››››››

Augusztus 31. | péntek

Hatvanéves találkozó. Hatvan-
éves érettségi találkozót tartott a Frá-
ter György Gimnázium 4. C osztálya, 
amelynek tanulói 1944-ben kezdték el, 
majd 1952-ben, a Földes Ferenc Gim-
náziumban fejezték be tanulmányaikat. 
Ez az évfolyam volt az, amelynek tag-
jai kétszer járták az I–IV. osztályt, egy-
szer fráteresként, majd folytatásban föl-
desesként.

szeptember 1. | szombAt

Bányásznap. Pereces a bányászat-
nak köszönheti létét, ezért minden év-
ben megünneplik a bányásznapot. Az 
egész napos program minden korosz-
tálynak kínált szórakozást, elfoglaltsá-
got. Természetesen megemlékeztek el-
hunyt bányászokról is. 

Esztenás fesztivál. Immár kilence-
dik alkalommal rendezték meg a ha-
gyományos táncházi szezonnyitót, az 

Esztenás fesztivált a Nyilas Misi Ház-
ban, amely keretében délután gyermek 
kézműves foglalkozást tartottak, majd 
gyermek- és felnőtt-táncházat.

szeptember 2. | vAsárnAp

Árvízi kereszt. Kereszt emlékeztet 
a felsőzsolcai árvízre. Ternyák Csaba 
egri érsek, a Magyar Katolikus Püspö-
ki Konferencia alelnöke szentelte fel az 
árvíz és károsultjainak emlékére állított 
keresztet.

szeptember 4. | kedd

Polgárőri elismerés. Elismerést adott 
át a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Polgárőr Szövetség elnöke Bodnár Ro-
landnak, a Miskolci Rendőrkapitány-
ság Avasi Rendőrőrs parancsnokának. 
Egyedné Novodonszki Éva, a megyei 
rendőr-főkapitányság sajtóreferense el-
mondta, Csóra György ünnepélyes ke-
retek között a Polgárőr Érdemkereszt 
bronz fokozatával ismerte el az őrspa-

rancsnok polgárőrök tevékenységét ha-
tékonyan támogató munkásságát.

szeptember 5. | szerdA

Az iskolai erőszak ellen. Kampányt 
indított az iskolai erőszak ellen a Mis-
kolc Városi Diákönkormányzat Diák-
jogi és Érdekvédelmi Bizottsága, mely 
a Lendületben Program keretén belül 
nyert 4600 eurót egy pályázaton. Ebből 
fedezik a kampányt, mely során plaká-
tokkal, hirdetésekkel és installációkkal 
is felhívják majd a figyelmet az iskolai 
erőszakra.

szeptember 6. | csütörtök

Jubileumi tanév. Tizedik tanévét 
kezdte meg a Földes Ferenc Gimnázi-
um által működtetett Digitális Közép-
iskola, melynek célja a hagyományos 
középiskolai oktatásból kimaradók 
érettségihez juttatása. Az előző tan-
évben a hatodik végzős évfolyam tett 
érettségi vizsgát, és 298 fő szerzett bi-

zonyítványt. A 2012/2013-as tanévben 
pedig 4 évfolyamon, 12 osztályban 410-
430, hátrányos helyzetű felnőtt tanuló 
végezheti középfokú tanulmányait.

szeptember 7. | péntek

Óriás számok a belvárosban. Egy 
hónapon keresztül lesz megtekinthe-
tő az Erzsébet téren az a három képző-
művész által tervezett és az uniós társ-
finanszírozással megvalósult képzési 
programokat jelképező installáció, me-
lyet pénteken vehetett birtokba a város 
lakossága. Ehhez hasonló alkotást az 
ország minden régiójában elhelyezett 
az NFÜ korábban, s azok mindenhol 
más és más, az Új Széchenyi terv ke-
retén belül támogatott fejlesztést mu-
tatnak be. Az installáció átadását köve-
tően az Erzsébet téren kvízjáték során 
bárki próbára tehette tudását, a részt-
vevők között értékes nyereményeket, 
fődíjként egy wellnes hétvégét sorsol-
tak ki.

Elkezdődött az új tanév
Hétfőn megkezdődött az új tan-
év az önkormányzati és az egyházi 
fenntartású iskolákban is. Az idén 
százéves Andrássy Gyula Szakkö-
zépiskola jubileumi tanévét már 
szombaton megnyitották.   

Az Andrássy Szakközépiskola 
évnyitóján Kovács János igaz-
gató elmondta, a jeles évforduló 
öröm és kihívás az iskola számá-
ra, s kiemelte, hogy hosszú távú 
partneri együttműködést alakí-
tottak ki Miskolc egyik legna-
gyobb cégével, a Boschsal. 

Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő arról szólt, hogy a 
tanévkezdés mindig tele van a 
megújulás iránti várakozással. 
A jelenlegi kormánynak az a fel-
adata, hogy az igényeknek meg-
felelő iskolák álljanak rendel-
kezésre. A képviselő felhívta a 
figyelmet a mindennapi testne-
velés fontosságára, a művésze-
ti oktatásra és a szakoktatás fej-
lesztésére is. 

Kriza Ákos polgármester 
méltatta az iskola évszázados, a 
tudás és a műveltség szolgálatá-
ban kifejtett tevékenységét. Mint 
mondta, az Andrássy a miskol-
ci szakképzés fellegvára, ahol 
konzervatívan ragaszkodnak a 
tudás és az értékek közvetítésé-
hez, ám az újra is nyitottak, in-
novatívak. 

Az új tanévtől két miskolci ál-
talános iskola került az Egri Fő-
egyházmegye fenntartásába. A 
hejőcsabai Gárdonyi Géza Ka-
tolikus Általános Iskola évnyi-
tóját szombaton délelőtt, a Di-
ósgyőri Szent Ferenc Katolikus 
Általános Iskola évnyitóját pe-
dig vasárnap délután tartották. 
Az ünnepi rendezvényen részt 
vett Ternyák Csaba egri érsek, 
Kiss Gábor alpolgármester, és 
Sebestyén László országgyűlési 
képviselő is.

Népszerű belvárosiak
– Önkormányzati fenntartá-
sú általános iskolákba össze-
sen 1071 tanuló iratkozott be a 
2012/2013-as tanévre – mond-

ta el érdeklődésünkre Dobos Tí-
mea városházi szóvivő. Az álta-
lános iskolás tanulók között a 
belvárosi iskolák a népszerűek, 
bár kedveltek még a speciális, 
két tanítási nyelvű és művésze-
ti képzést nyújtó intézmények is.

Azokban az iskolákban, aho-
vá a vártnál több első osztályos 
iratkozott be, plusz csoporto-
kat kell indítani – ilyen például 
a Komlóstetői és a 21. Sz. Álta-
lános Iskola. Csoportot a Kazin-
czy Ferenc Általános Iskolában 
szüntettek meg: a tervezett há-
rom első osztály helyett csak 
kettő indul majd.

A városi fenntartású óvodák-
ba 1251 gyermeket írattak be, 
így a 2012/2013-as tanévben 
összesen 4800 gyermek veszi 
igénybe az óvodai szolgáltatást 
Miskolcon. Az óvodai csopor-
tok változásáról, átalakításáról a 
következő közgyűlés dönt majd, 
jelenleg a tervezési munka zajlik 
a humán főosztályon.

Az egyetem is elkezdte
Elkezdődött az új tanév a Mis-
kolci Egyetemen is: a 278. tan-
évet nyitották meg a hagyomá-
nyos ünnepi szenátusüléssel 
pénteken. Itt jelképesen a város 
polgáraivá fogadta az elsőéves 
hallgatókat Kiss Gábor, Miskolc 
alpolgármestere, s a miniszte-
ri, egyetemi kitüntetések mellett 
átadták az idei köztársasági ösz-
töndíjas hallgatók okleveleit, va-
lamint a PhD-diplomákat is.            

Sz. S.–Cs. L.–S. P.

HIrdeTéS

„Sörömünnep” és retro sztárok Miskolcon
Ünnepélyes keretek között, 
és kiváló hangulatban vette 
kezdetét csütörtökön a Mis-
kolci Sörfesztivál. A progra-
mok és az ínyencségek egé-
szen vasárnap éjszakáig 
várják a vendégeket a Nép-
kertben.

» folytatás az 1. oldalról
A polgármester emlékeztetett: a 
jövő héten kezdődik a CineFest, 
Közép-Kelet-Európa legnagyobb 
filmfesztiválja, mely iránt szintén 
egyre nagyobb az érdeklődés, évek 
óta rengetegen vannak a progra-
mokon és kísérőrendezvényein. 
Kriza Ákos buzdított mindenkit, 
hogy kóstolja meg a szinte min-
denhol kapható miskolci sörpere-
cet, és az egyetlen hazai szerzetes-

rend, a pálosok receptúrája alapján 
elkészült miskolci kolbászt.

Richard Raši, Kassa főpolgár-
mestere minden kassai sörbarát 
nevében köszöntötte először a mis-
kolciakat és a Miskolci Sörfesztivá-
lon megjelenteket.

– Nálunk, Kassán van egy mon-
dás, mely szerint „ahol sör folyik, ott 
vidám élet folyik”. Ez, a fesztivált is 
látva nagyon igaz, hiszen jókedv és 
derű van körülöttünk mindenhol – 
mondta Richard Raši, aki meghívott 
mindenkit a következő évre Kassá-

ra, a jövő évi programokra, s örömét 
fejezte ki, hogy a két város ilyen jól 
együttműködik – a Miskolci Sör-
fesztivált ugyanis Kassán szintén 
számtalan helyen, óriásplakátokon, 
rendezvényeken népszerűsítették.

Hajdú Péter, a rendezvény egyik 
megálmodója örömét fejezte ki, 
hogy már a rendezvény első prog-
ramjaira is sokan kilátogattak. Em-
lékeztetett, a rendezvény négy nap-
ján több mint 43 fellépő váltja majd 
egymást a színpadokon. Aki pedig 
csütörtökön és pénteken nem tu-
dott kilátogatni, még a hétvégén is 
megteheti, programból nem lesz 
hiány, és fellépőből sem, szomba-
ton egyebek mellett zenél a Modern 
Talking, a Hooligans, Zoltán Erika 
és a Reflex zenekar, vasárnap pedig 
itt lesz a Boney M és a Bohemian 
Betyars is, emellett gyermekprog-
ramok, és igazi német sramlizene is 
vár majd mindenkit. 

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

A visszatérők elhelyezéséről
Mint az a sajtóhírekből kide-
rült, a közelmúltban Miskolc-
ról és környékéről is nagy számú 
roma kísérelt meg – sikertelenül 
– menekült státuszhoz jutni Ka-
nadában. Az ottani jogszabályi 
változások miatt most tömeges 
visszatérésükre lehet számítani.

– A jogszabályokat alapul 
véve, visszatérő családok eseté-
ben a települési önkormányza-
toknak nincs olyan külön fel-
adatuk, amire előre fel kellene 
készülniük – tájékoztatott ezzel 
kapcsolatban Dobos Tímea vá-
rosházi szóvivő.

Az olyan családoknál, ahol 
gyerek van, és nem megoldott 

a lakhatás, a gyámügyi osztály 
közreműködésével a veszélyez-
tetett gyermekek intézményi el-
helyezését meg kell oldani. 

A teljes család elhelyezését 
az Ökumenikus Segélyszerve-
zet Családok Átmeneti Ottho-
na Miskolc, Leszih A. u. 4. biz-
tosíthatja. Az anya és gyermek 
együttes befogadására a Mis-
kolci Gyermekvédelmi Köz-
pontban Miskolc, Egyetem 
u. 1. szám alatt van lehetőség. 
Az olyan személyek esetében, 
akiknek nincs gyermekük, a 
hajléktalanellátást nyújtó szer-
vezetek tudnak segíteni – hang-
súlyozza a közlemény. 

Régi-új magyar termék,  
új munkahelyekkel
Újra elérhető a 66 éves múltra visz-
szatekintő, tradicionális fagyasztott 
élelmiszermárka a magyar üzletlánc 
boltjaiban. A régi márka újjászületé-
sével új munkahelyek teremtődnek 
Miskolcon is.

Országos kampányt indított pénte-
ken a Mirelite Mirsa Kft. A régi-új 
Mirelite márka hazai „turnéjának” 
első állomása a miskolci, Búza téri 
Coop üzlet volt. A fagyasztott ter-
mékek brandjét megvásároló kft. 
célja, hogy az ismét feltűnő, magyar 
tulajdonban lévő, magyar gyártó-
tól származó étel a magyar csalá-
dok egészséges táplálkozásához já-
ruljon hozzá.

– A vásárlók egyre tudatosab-
bak. Fontos számukra, hogy ma-
gyar, borsodi, s talán miskolci le-
gyen az árucikk – hangsúlyozta 
Tóth László üzletvezető. A fagyasz-

tott termékcsaládban pedig min-
den megtalálható az egészséges, 
változatos étkezéshez. 

– Célunk, hogy a fogyasztók 
széles termékigényét lefedje kí-
nálatunk. A tradicionális márkát 
szeretnénk újrapozícionálni, ezért 
országos kampányt indítottunk, 
amit nem is kezdhettünk volna 
máshol, mint Miskolcon – foglal-
ta össze Losó József, a kft. igazga-
tósági elnöke. Mint kiemelte, 2006 
óta vannak jelen Miskolcon.

– Volt szerencsém ellátogatni a 
telephelyre, ahol európai színvo-
nalú az innováció. Az Agrokultúra 
Kft. is felvette a kapcsolatot a gyár-
tó céggel, igazi helyi vállalkozás ez. 
Új munkahelyek jöttek létre, egy 
régi márka innen indul újra útjá-
ra – emelte ki Vécsi György, a Mis-
kolc Holding Zrt. igazgatóságának 
elnöke.                                            Kiss J. 
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A húsz kiválasztott diósgyőri sportlegenda névsora:
Repka Attila (birkózás): olimpia arany, 4 Eb-arany; Deák-Bárdos Mihály (birkózás): Eb-arany; 
Kiss Lajos (kajak-kenu): olimpia bronz; Szűcs Lajos (súlyemelés): olimpia ezüst, 4 Eb-arany;
Jacsó József (súlyemelés): olimpiai ezüst; Kamarás Istvánné (kosárlabda); 
Winter Ilona (kosárlabda): olimpiai részvétel; Meggyesi Judit (kosárlabda): olimpiai részvétel; 
Jónyer István (asztalitenisz): nemzetközi eredmények; Faragó János (atlétika): nemzetközi helyezések

LABDARúgáS:
Veréb györgy: aranycsapat, olimpiai válogatottság; Salamon József: aranycsapat, 
olimpiai válogatottság, válogatottság; Kutasi László: aranycsapat, olimpiai válogatottság, 
válogatottság; Tatár györgy: aranycsapat, olimpiai válogatottság, válogatottság; 
Borostyán Mihály: aranycsapat, olimpiai válogatottság, válogatottság; 
Oláh Ferenc: aranycsapat kapitánya, olimpiai válogatottság; Károlyi József: válogatottság; 
Szigeti Oszkár: válogatottság; Tamás gyula: válogatottság; 
Solymosi Ernő: olimpiai bronzérem, válogatottság
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Több rendőr – húsz új járőrpáros
Miskolcra látogatott hétfőn 
Pintér Sándor belügymi-
niszter, aki részt vett annak 
az együttműködési meg-
állapodásnak az aláírásán 
is, amelynek értelmében új 
gyalogos járőrszolgálat in-
dul rendőrök és közterület-
felügyelők részvételével.

» folytatás az 1. oldalról
Kriza Ákos polgármester az aláírást 
követően utalt azokra a lépések-
re, amelyek az elmúlt két év során, 
a közbiztonság erősítése érdekében 
történtek Miskolcon. Mint mond-
ta, az emberek napi közérzetét, biz-
tonságérzetét érintő, egyik legsúlyo-
sabb probléma, amivel a választások 
után szembesülniük kellett, az úgy-
nevezett Fészekrakó-ügy volt. En-
nek kezelése, megoldása érdekében 
rendszeres ellenőrzések indultak az 
érintett területeken, a rendvédelmi 

hatóságok és a szolgáltatók képvise-
lőinek a közreműködésével. A soro-
zatos akcióknak egyre láthatóbbak 
az eredményei, már csaknem ötven 
„fészekrakós” lakásból költöztek el a 
lakóik.

Ugyancsak jelentős lépés volt a 
közterület-felügyelők és a mező-

őrök létszámának növelése, tech-
nikai felszereltségük javítása, a 
lovas mezőőrök szolgálatba állí-
tása – ezeknek az intézkedések-
nek is láthatóak az eredményei. 
A közterületi térfelügyeleti szol-
gálaton 79 kamera képét figye-
lik folyamatosan, megszüntették 

a járandóságok közterületi kifi-
zetését.

Kriza Ákos elmondta, a közbiz-
tonság további javítása érdekében, 
az önkormányzat anyagi támo-
gatásával vegyes, rendőrökből és 
közterület-felügyelőkből álló jár-
őrpárosok kezdik meg tevékeny-
ségüket Miskolcon. (Bővebben a 
8. oldalon)

Pintér Sándor azokról a lépések-
ről szólt, amelyek a kormány tá-
mogatásával történtek és történnek 
majd, a miskolci és a borsodi köz-
rend, közbiztonság javítása érdeké-
ben, amelyet kiemelt figyelemmel 
kísérnek. A belügyminiszter egye-
bek mellett utalt a rendőrök lét-
számának emelésére Borsodban 
és Miskolcon, új típusú, gyalogos 
és kerékpáros járőrszolgálat beve-
zetésére, valamint azokra a fog-
lalkoztatást segítő intézkedésekre, 
beruházásokra is, amelyek ugyan-
csak a közrendet, közbiztonságot 
segítik. (Ezekről bővebben szintén 
a 8. oldalon írunk.)

Szepesi S. | fotó: Juhász Á. 

Kassa és Miskolc: együtt a kultúráért és a turizmusért
Együttműködési megállapo-
dást írt alá csütörtökön Mis-
kolc és Kassa polgármestere, 
melynek célja a Kassa Euró-
pa Kulturális Fővárosa 2013 
projektben való közös mun-
ka a turizmus és a kultúra te-
rületén. 

Miskolc és Kassa önkormányzata 
csütörtökön formálisan is szoros-
ra fűzte együttműködését a jövő 
évi, Kassa Európa Kulturális Fő-
városa rendezvénysorozat kap-
csán. Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere ünnepnek nevezte a 
keretmegállapodás megkötését.

– Több száz éves, szerves kap-
csolat köti össze a két települést, 
ami 1997-ben testvérvárosi köte-
lékké érett. Számos program erő-
síti ezt az összeköttetést, melynek 

csúcsa a 2013-as kulturális főváros 
projekt lesz – emelte ki.

Kassa főpolgármestere, Richard 
Raši azzal kezdte, magánszemély-
ként is baráti városnak tartja Mis-
kolcot, a két város politikai helyzet-
től függetlenül mindig jó viszonyt 
ápolt egymással. 

– Bízom benne, hogy a megál-
lapodásban kiemelt területek, azaz 
a kultúra és a turizmus fellendítése 
mellett gazdasági célokat is kitűz-
hetünk és megvalósíthatunk.

Az egyik legjelentősebb alakja 
a közös munkának Márai Sándor. 
Felvették a kapcsolatot a Miskol-

ci Kulturális Központtal is, mellyel 
2017-ig terveznek előre első kör-
ben. Ezen kívül számos program-
ra készülnek más miskolci szerve-
zetekkel, így a Miskolci Galériával. 
A téli kocsonyafesztiválon két szín-
paddal lesznek jelen a kassaiak, az 
egyiken egy Márai-művet láthat a 
közönség, a másikon pedig a zenéé 
lesz a főszerep. Emellett a kelet-szlo-
vákiai és a Herman Ottó Múzeum, 
a miskolci és a kassai teátrum, vala-
mint a két város filharmonikusai is 
közös munkában gondolkodnak. 

Kiss Gábor alpolgármes-
ter kedvcsinálóként megemlített 
konkrét programokat. Így például 
szeptember 29–30. között rendezik 
a budapesti főszezon turisztikai és 
kulturális seregszemléjét, melynek 
Kassa és Miskolc lesz a díszvendé-
ge. Október 20-án Miskolc-napot 
rendeznek a kelet-szlovákiai város-
ban, ahol a kultúra mellett a gaszt-
ronómiáé lesz a főszerep. 

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Ingatlan-értékbecslés, hivatali rend a városházán a Káli-korszakban
E hét szerdán tartott sajtótájékoztatóján Kiss János és Molnár Péter, a vá-
rosi közgyűlés Fidesz- és KDNP-frakciójának vezetője arra szólította fel Csi-
szár Miklóst, Miskolc jegyzőjét, hogy számoljon be a nagy nyilvánosság előtt 
arról: Miskolc polgármesteri hivatalában milyen gyakorlat alakult ki akkor, 
amikor 2005. augusztus 16-ától, a vonatkozó kormányrendelet módosítá-
sa után, az adó- és értékbizonyítványokat és a fiatalok otthonteremtési tá-
mogatásához szükséges egyéb személyi feltételek meglétéről szóló igazolá-
sokat az illetékes települési jegyzőnek kellett kiállítani. A város jegyzője erre 
reagálva juttatta el szerkesztőségünkbe a már lefolytatott vizsgálat eredmé-
nyét, amelyet az alábbiakban közlünk.

Állampolgárként természetesen 
figyelemmel kísérem, figyelem-
mel kísértem azt a vitát, amely 
az úgynevezett Fészekrakó-kor-
mányprogram és a hozzá kapcso-
lódó helyi önkormányzati rende-
letekről, azok módosításairól zajlik 
a médiumokban. Hivatalvezető-
ként, Miskolc jegyzőjeként viszont 
ezt a problémakört olyan súlyos-
nak, olyan máig hatónak tartot-
tam, hogy a frakcióvezető urak 
felszólítását hónapokkal meg-
előzve, már 2012 nyarának elején 
vizsgálatot rendeltem el polgár-
mesteri hivatalunk érintett szak-
osztályainál. Az ellenőrzés célja 
annak megállapítása volt, hogy az 
érintett hivatali szakosztályok az 
úgynevezett értékre kiállított iga-

zolások, az igénylő személyi fel-
tételeinek meglétéről szóló igazo-
lások kiadása során, valamint a 
hatósági határozatok meghozata-
lakor a vonatkozó jogszabályok-
nak, illetve a helyi szabályoknak 
megfelelően jártak-e el?

Nem volt átfogó 
értékmeghatározás
Kiss János frakcióvezető úr véle-
ménye szerint az értékbizonyítvá-
nyok kiállításával a kormány lehe-
tőséget adott az önkormányzatok 
kezébe, amivel kiszűrhették vol-
na az ál-adásvételeket. Komoly ag-
gályok merültek fel azonban véle-
ménye szerint a tekintetben, hogy 
Miskolc ezzel a jogszabály adta le-
hetőséggel hogyan élt.

Ellenőrzésünk megállapítot-
ta, hogy 2005. augusztus 16-a 
után, amely időponttól a kor-
mányrendelet-módosítás erre 
felhatalmazta a településeket, így 
Miskolcot is, az értékbecslések-
re vonatkozó eljárásrendet nem 
dolgozták ki az akkori pénzügyi 
és vagyongazdálkodási főosz-
tály adóosztályán. Továbbá nem 
rögzítették az adó- és értékbecs-
lés nyomvonalát, amely alapján 
megállapíthatták volna, hogy a 
munkafolyamatban kinek milyen 
feladata volt, ki miért volt felelős, 
milyen dokumentumok kelet-
keztek, hol voltak a kapcsolódási, 
ellenőrzési pontok.

Az adó- és értékbizonyítványok, 
az ingatlanok forgalmi értékének 
meghatározására az illetékekről szó-
ló 1990. évi XCIII. törvény 70. § (3) 
bekezdés a) pontja, valamint az adó-
zás rendjéről szóló, 2003. évi XCII. 
törvény 126. §-a az irányadó.

Ellenőrzésünk megállapította, 
hogy Miskolc város területi egy-
ségeire vonatkozó, két évet átfogó 
értékmeghatározás nem készült! 
Egy adott ingatlan forgalmi érték-
adatait az értékbecslő munkatárs a 

saját számítógépes adatbázisában 
nyilvántartott értékbecslési ada-
tokból összehasonlítás útján ál-
lapította meg! Az értékbecslés-
hez szükséges és elvárt szakmai 
megalapozás minimuma konk-
rét lakásértékesítések forgalmi-
érték-adatainak összehasonlítá-
sa. Bemutatva egyúttal az ingatlan 
forgalmi értékét növelő és csök-
kentő körülményeket. Ilyen ada-
tok nem voltak dokumentálva.

A társasházak helyszíni megte-
kintése sem történt meg az ügyek 
nagy száma miatt. Összességében 
megállapítható volt, hogy az eljá-
rás során a tényleges piaci viszo-
nyokat az összehasonlítási eljárás 
nem vette figyelembe, illetve elő-
fordult, hogy ugyanazon évben, 
ugyanazon utcában, azonos alap-
területű lakás esetében az ügyin-
téző más-más forgalmi értéket ál-
lapított meg.

Magasabb ár, 
mint amit kértek volna
Összehasonlítottuk az egyes laká-
soknak az adó- és értékbizonylat-
ban, a miskolci polgármesteri hi-
vatalban meghatározott forgalmi 

értékét a Borsodi Apró című lap-
ban hirdetett vételárakkal. A hi-
vatal által meghatározott forgalmi 
érték a több tucat összehasonlítás 
során szinte minden esetben ma-
gasabb volt, mint a hirdetési újság-
ban szereplő irányár…

A kiadott adó- és értékbizonyít-
ványok kiállításának időpontja és a 
kérelem benyújtása között általá-
ban néhány nap eltérés volt, de sok 
esetben a két időpont azonos volt, 
ami egyértelműen arra utal, hogy 
az értékbecslés enyhén szólva is 
formális volt.

A jegyzői hatáskörben a Ható-
sági Főosztály által kiadott iga-
zolások – melyek a lakásépítési 
kedvezményt, valamint a fiata-
lok otthonteremtési támogatását 
igénylők személyi feltételeinek 
meglétét hivatottak igazolni a hi-
telintézeteknek – a kérelmezők 
nyilatkozatain alapultak. A rend-
szer hibája volt, hogy egyébként 
bizonyítható tényekről az ügyfél-
nek elegendő volt nyilatkoznia és 
a jegyző kiadhatta az igazolást. A 
pénzintézet pedig már az igazo-
lás meglétét vizsgálta, a tartalmát 
nem. Visszaellenőrzés nem tör-

tént, a támogatásba bevont ható-
ságoknak egymáshoz való kap-
csolódásuk nem volt.

Igazolások – 
egymástól függetlenül
Az első lakáshoz jutók támogatását 
illetően pedig a közgyűlés döntött 
a MIK Zrt. által, a helyi rendelet 
feltételeinek figyelembe vételével 
összeállított névsor alapján. Az ön-
kormányzat részére a megállapo-
dásban rögzített lekérdezési jog a 
pénzügyi modul által előállított lis-
ták tekintetében nem jött létre, és 
egyéb formában sem valósult meg 
a MIK által végzett tevékenység el-
lenőrzése.

Összegzésképpen megállapít-
ható, hogy az igazolások kiadá-
sa a hivatalon belül nem képzett 
összefüggő folyamatot. Az adó- 
és értékbizonyítvány kiadását az 
adóosztály, az ügyfél személyi 
feltételei nek meglétéről szóló iga-
zolást pedig a Hatósági és Ügyfél-
szolgálati Főosztály végezte, egy-
mástól függetlenül.

Tisztelettel:
Csiszár Miklós,

Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője

Formálódik 
a DVTK-villamos 
A DVTK-villamos tervei egyre in-
kább konkretizálódnak, és a szük-
séges pénz 25 százaléka rendel-
kezésre áll – a gyűjtés folytatódik.

» folytatás az 1. oldalról
Sike Gábor a városháza kezde-
ményezését újszerűnek nevez-
te, mint mondta, tudomása sze-
rint a DVTK-nál nagyon örültek 
annak.

– Nem tudok róla, hogy más 
magyar városban egy helyi csa-
pat emlékeivel, nagy játékosainak 
képeivel ellátott „járgány” szalad-
gálna. Bízunk benne, hogy mind 
a miskolciak, mind pedig a más-
honnan ide érkezők örömmel fo-
gadják majd a DVTK-villamost 
– mondta Sike Gábor.

Kriza Ákos polgármester a 
rendelkezésére álló Mecénás 

alapból tett félmilliós felajánlása 
mellé ugyancsak félmilliót tesz 
Leisztinger Tamás, a DVTK tu-
lajdonosa. A szükséges 4 millió-
ból így 1 millió megvan. Ez azon-
ban azt is jelenti, hogy továbbra is 
számítanak minden, Diósgyőrt 
szerető sportbarátra, gazdasági 
társaságot vezető szakemberre, 
szurkolóra: támogassák a kezde-
ményezést, hogy az új nemzedé-
kek, gyermekeink és unokáink is 
tudják majd azt, amit mi tudunk 
a DVTK-ról.

A polgármesteri hivatal mun-
katársai a CIB Bank Zrt. pénz-
intézetnél 10700086-42689106-
74200003 számlaszámmal 
alszámlát nyitottak, ide várják 
a befizetéseket. A számla neve: 
DVTK-villamos.

Tajthy Á.

» Turizmus határokon át. Miskolc és Kassa kapcsolatának szorosabbra fűzése, a gyalo-
gos és kerékpáros turizmus feltételeinek javítása, illetve az érintett régiók elérhetőségének javulá-
sa és a turizmus fejlődése a célja annak a projektnek, amelyben a Miskolc Holding Zrt. mint part-
ner vesz részt. Az Access 2 Mountains – Az Alpok és Kárpátok közlekedési lehetőségeinek javítása 
a fenntartható turizmus feltételeinek magasabb szintű biztosítottságáért című, uniós támogatott-
ságú projekt keretében három határon átnyúló, intermodális közlekedési útvonalakat jelölnek ki 
és fejlesztenek, illetve digitális, interaktív információs táblákat helyeznek ki.

» Ismét Szépkorúak Akadémiája. Negyedik alkalommal indítja előadássorozatát a 
Miskolci Egyetem és a MINŐIES Alapítvány. A Szépkorúak Akadémiája szeptember 14-én kezdi az 
új tanévet. A szervezők minimum érettségivel rendelkező, az 50. életévüket betöltött érdeklődő-
ket várnak, akik vállalják az előadássorozaton való aktív részvételt, és beiratkozáskor (szeptem-
ber 12-én 12.00–17.00, vagy 14-én 11.00–13.00 óra között) a részvételi díj első félévre eső ré-
sze, 2500 forint befizetését.

» Tilos a tűzgyújtás. Azonnali hatállyal tűzgyújtási tilalmat rendelt el a megye területére a 
megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága. A tilalomról szóló határozat értelmében az erdők-
ben és fásításokban, valamint ezek határától számított kétszáz méteren belül tilos tüzet gyújtani. 

röviden ›››››››››››››››››››››››
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Rekorder Miskolczi Vásár
Tömegszámláló berendezé-
se ugyan nincs a rendezőknek, 
így pontos adatokkal nem tud-
nak szolgálni, de a múlt vasárna-
pi Miskolczi Vásáron valószínűleg 
részvételi csúcsot döntöttek a lá-
togatók. 

A hőség ellenére hullámzott a 
tömeg a Városház téren és a Szé-
chenyi utcán. Sokan voltak kí-
váncsiak a Miskolczi Vásárra, 
ami most a Miskolc Belvárosi 
Gazdaságfejlesztő Klaszter ren-
dezvényeivel, árusaival, illetve a 
főutcai üzletek vasárnapi nyitva 
tartásával is bővült. 

– Alkalmi régiségárus va-
gyok, van nálam mindenféle 
holmi, a porcelánoktól a festmé-
nyeken át a régi háztartási esz-
közökig. Nemcsak Miskolcra já-
rok árusítani, hanem az ország 
más régiségvásáraira is el szok-
tam menni, sőt Szlovákiába is, 
Eperjesre és Kassára. Ez volt a 
legnagyobb, legjobb, amit isme-
rek. Még az Ecserinél is jobb volt 
– jelentette ki Tassi Endre, nyug-
díjas régiségárus. 

– A kezdetektől résztvevője 
vagyok a miskolci vásároknak. 
Folyamatosan fejlődik, jönnek 
Szlovákiából és Lengyelország-
ból is eladók. De ilyen tömeg 
még nem volt a vásáron, mint 
most. Néhány üzlet is kinyitott, 
ez is növelte a látogatottságot – 
vélekedett az idős árus, aki azt is 
elárulta, a forgalom is jobb volt 
valamivel az átlagosnál. 

– Vették a termékeinket, na-
gyon jó volt a forgalom – mond-
ta elégedetten Kelemenné Po-
csai Zsuzsanna, a főutcán lévő 
porcelán márkabolt vezető-
je, amit rögtön meg is magya-
rázott: elsősorban a minden 
tárgyra vonatkozó 20 százalé-
kos kedvezmény miatt jöttek. 
– A hollóházit nagyon szeretik 
az emberek, megbízható minő-
ség. A vázákat, bonboniereket, 
süteményes és a teáskészleteket 

keresték a leginkább. Az átlagos 
napi forgalomnak úgy a három-
szorosa jött be – mondta, hoz-
zátéve, vélhetően kedvezmény 
nélkül is érdemes lenne kinyitni 
a következő vásárkor is.

– Azt láttam, hogy nagyon 
sok ember volt a főutcán vasár-
nap a Miskolczi Vásár idején, és 
a csatlakozó, belvárosi terek is 
megteltek. Személy szerint na-
gyon örültem ennek. Igazi for-
gatag, vásárhangulat volt, ahol 
rég nem látott barátok talál-
koztak össze – mondta öröm-
mel Deutsch Miklós vendéglős, 
a belvárosi klaszter elnöke. – A 
klaszter kérésére tartott nyitva 
a vásár ideje alatt 70 üzlet. Kö-
szönjük a részvételüket az akció-
ban, amit folytatni is szeretnénk, 
így, nyitott üzletekkel – vázolta a 
terveket az elnök, akinek a mot-
tója, hogy tenni kell a sikerért, 
keresni a lehetőséget, mert ma-
gától nem kopogtat. 

– Az idén tavasszal bővült ki, 
alakult át a Miskolci Régiség-
vásár Miskolczi Vásárrá, amely 
talán a legnagyobb ilyen jelle-
gű rendezvény az országban 
– emlékeztetett Némedi Var-
ga Zoltán, a Miskolci Kulturá-
lis Szövetség ügyvezetője. – A fő 
profilja továbbra is a régiségvá-
sár, azonban a régiség csak egy 
csoportot érdekel, a cél pedig, 
hogy minél több miskolcit, ven-
déget csalogassunk ki minden 
hónap első vasárnapján a főut-
cára. A szeptemberi volt a leg-
nagyobb vásár idáig, a Városház 
tértől majdnem a Centrumig 
tartott.

A kulturális szövetség az 
egyesületekkel, intézményekkel 
összefogva igyekszik színesíteni 
a kínálatot, minél több és sokfé-
le programot szervezni. Az ok-
tóberi Miskolczi Vásárnak pél-
dául, az évszakhoz igazodva, 
borfesztivál jelleget szeretnének 
adni. 

Cs. L.

Tűzzel, vassal, élménnyel
A Miskolc város életét több mint 
kétszáz évig meghatározó szak-
mák, a kohászat, a bányászat és 
az erdészet hagyományos, éves 
összejövetelét, a Fazola Feszti-
vált idén szeptember 14–15-én 
rendezik meg. Az első napon a 
város több pontján népszerű-
sítik majd a műszaki pályákat, 
tartanak tudományos konferen-
ciát a MAB-székházban. 

Másnap, szeptember 15-én 
Újmassán, a Fazola-műemlék-
kohó környezetében sokszínű, 
változatos szakmai és kulturális 
programokkal várják a szervezők 
az érdeklődőket. A rendezvény 
színhelyére az Északerdő Zrt. – 

a Perecesi Bányász Fúvószene-
kar közreműködésével – 9 óra-
kor (ha korlátozott létszámmal 
is) zenés kisvonatot indít a Do-
rottya utcai állomásról. A Fazola-
napi ünnepség a kohó térségében 
10 órakor kezdődik. A diósgyő-
ri kohászok emlékkopjafájának 
megkoszorúzását követően a 
mindig nagy érdeklődést kivál-
tó tiszteletbeli kohásszá fogadás, 
illetve a kohócsapolás követke-
zik. A nap fő eseményei közé tar-
tozik a Rotary Club Miskolc XII. 
Díszműkovács-versenye. A ko-
vácsok nemcsak a szakma művé-
szetéből, hanem a kovácsvirtus-
ból is adnak ízelítőt.

Egy út, a megérkezés élménye Miskolcon
Néhány szerencsés nyertes már 
megtekinthette a Miskolci Nemze-
ti Színház első előadását, ám hivata-
losan a sajtónak pénteken, a nagy-
közönségnek pedig szombaton, ma 
este mutatják be a teátrum Csarno-
kában a Mi és Miskolc című életútjá-
tékot, Szőcs Artur rendezésében.

 
Budapest – Miskolc. Az utazás vo-
nattal két óra, autóval alig több más-
fél óránál, gyalog 10 nap. Egy lelkes 
kis csapat úgy gondolta, ha tartal-
masan és mélyen szeretné majd ide-
jét Miskolcon tölteni, akkor az uta-
zás ősi módját, a sétát választja.

Simon Zoltán, Czakó Juli-
anna, Szabó Irén, Kosik Ani-
ta, Ódor Kristóf, Zayzon Zsolt, 

Rusznák András, Molnár Gusztáv, 
Bohoczki Sára, Fritz Attila, Kokics 
Péter, Deres Péter (író), Együd 
Tünde (asszisztens), Szőcs Artur 
(rendező), Cserhalmi Sára (film-
rendező), Kunisch Péter túraveze-
tő irányításával Becskéről indult, 
majd érintette Nógrádsipek, Sám-
sonháza, Parádsasvár települését, 
s Egerszalókon, Noszvajon átha-
ladva, Kácson keresztül közelítette 
meg Miskolcot. Szőcs Artur rende-
ző elárulta, nem sejtette előre, mi-
lyen örömöket, fizikai fájdalmakat 
rejt magában a gyaloglás, csupán 
azt tudta: meg akarja tenni néhány 
társával az utat.

– Az egész életem rohanásból áll. 
Színészként diplomáztam, majd he-

lyezkedtem el, miközben elvégez-
tem a rendezői szakot is. Rohantam 
Pécsről Szegeden át Budapestig. Ha 
külföldre mentem, repülővel tet-
tem, s mikor igazán megérkeztem, 
már repülhettem is vissza. Szeret-
tem volna egy kicsit lelassulni, hi-
szen az utazás élményét lassan már 
csak könyvekből, filmekből ismer-
tem. Úgy éreztem, ha szeretnék itt, 
Miskolcon mély és tartalmas idő-
szakot megélni, akkor ez az út. 

– Az út során meghatározó él-
ményekkel gazdagodtunk, de nem 
az utat szerettük volna színpad-
ra állítani, hanem annak lelki, fizi-
kai hatásait – hangsúlyozta Szőcs 
Artur, aki számára az út volt a leg-
meghatározóbb, s ez tükröződik is 

a darabban, habár sokszor elvonat-
koztattak Deres Péter íróval a meg-
történt eseményektől.

Az életútjáték pedig épp olyan 
lett végül, mint az út a vándorok 
számára. Intenzív, sűrű. A rendező 
elárulta, a darab jelszava a szabad 
asszociáció. Szeretné, ha a nézők 
egy különleges előadásra ülnének 
be, s hagynák sodorni magukat a 
történésekkel.

– Az sem baj, ha egy-egy élmény-
ről lemarad a közönség, mert rög-
tön következik egy újabb. Aki te-
heti, többször nézze meg a darabot 
– ajánlotta Szőcs Artur. Ugyan nem 
mindenki teheti meg, hogy napon-
ta 25-30 kilométert gyalogol, ám az 
utazás élménye mindenki életében 
előfordul, így egészen könnyen ma-
gára ismerhet bárki a Mi és Miskolc 
szereplői között.                            Kiss J.

Új évad kezdődik a Csodamalomban 
A Miskolci Csodamalom 
Bábszínház társulata hét-
főn nyitotta meg új évadát, 
amelyben ezúttal is több új 
előadással, saját produktum-
mal, kedvező bérletrend-
szerrel, különböző, szín-
házon kívüli programmal 
várják a közönséget.

A miskolci gyermekszínház 1986-
ban kezdte meg munkáját, akkor 
még amatőr csoportként, majd 
1992-től hivatásos színházként mű-
ködik. Az idén tehát éppen 20 éves 
intézmény az év első felében is szá-
mos programmal ünnepelte fenn-
állásának évfordulóját, nem lesz ez 
másként az év végén sem. Mint azt 
Szabó Attila, a Csodamalom Báb-
színház vezetője elmondta, a mun-
ka már augusztus elején elkezdő-
dött, ám először szeptember 9-én 
ülhetnek be a nézőtérre a nézők.

Kiss Gábor alpolgármester az 
évadnyitó társulati ülésen kiemel-
te, a városi kulturális koncepció-
ban fontos szerepet kap a bábszín-
ház.

– A gazdasági társasággá alaku-
lás itt is megtörtént a nyáron, re-
mélhetőleg a következő évadban 
ennek a formának előnyei lesznek 
dominánsak a Csodamalom szá-
mára. Az egységes városi kulturális 

életben fontos szerep jut a bábszín-
háznak, hiszen ez a beavató színhá-
zi kultúra egyik kulcsa – emelte ki 
az alpolgármester. Kiss Gábor hoz-
zátette azt is, jövőre Kassa lesz Eu-
rópa Kulturális Fővárosa. A Kassa 
– Miskolc együttműködés során 
pedig több külföldi megjelenése is 
lesz városunknak, amelyben a vá-
ros a Miskolci Nemzeti Színház és 
a Miskolci Szimfonikus Zenekar 

mellett a Csodamalom Bábszín-
házra is számít.

Elhangzott, már elkezdőd-
tek a tárgyalások, hogy január-
ban a Szinva mese megjelenhes-
sen a kulturális főváros projektben. 
A miskolci bérleteseknek pedig 14 
előadást ajánlanak ki, amibe 4, tel-
jesen új bemutató is tartozik.

– Az egyik bemutató Az el-
veszett kulcs meséje lesz, a má-
sik a Csipkerózsika, amely hagyo-
mányos paravános előadás lesz, a 
kortársakat pedig Méhes György 
Szikla Ferkó című meséje és az Ir-
gum-burgum Benedek című ver-
ses mese képviseli a programban 
– sorolta Szabó Attila. Az újdon-
ságok között szerepet kap Fabók 
Mariann – aki a miskolci nemze-
ti színművésze, illetve a bábszínház 
vendég bábszínésze – saját darab-
ja is, a Kapos Böske históriája, ami 
pajzán mese, így a felnőtt korosz-
tályt szólítja meg.

Az igazgató azt is elmondta, 
egy nyertes pályázat segítségével 
az óvodás korosztállyal szeretnék 
megismertetni a bábszínház ku-
lisszatitkait.

Kiss J. | fotó: Barna L.

CineFest: új helyszínek, új programok, új zsűri
Kevesebb, mint egy hét, és 
kezdődik a miskolci nem-
zetközi filmfesztivál, a 
CineFest. Sorban a 9. alka-
lommal ad otthont a Mű-
vészetek Háza a rangos 
eseménynek, ami idén új 
zsűrivel, új helyszínekkel, új 
programokkal gazdagodik. 

A tematika nem változott, ám a 
tartalom – mint mindig – sok új-
donságot kínál. Több mint 500 
első- vagy másodikfilmes, illetve 
35 év alatti rendező küldte el mű-
vét, a zsűri által legjobbnak ítélt 69 
filmalkotást mutatják be a feszti-
vál 10 napja alatt. A versenyfilme-
ket – nagyjáték-, dokumentum-, 
kisjáték- és animációs film – ezút-
tal is értékeli a nemzetközi zsűri, a 
nemzetközi ökumenikus zsűri és 
a Nemzetközi Filmklub Szövetség 
zsűrije, ám újdonságként a Film-
kritikusok Nemzetközi Szövetsége 
is delegál bírálókat, ez a Fibresci-
zsűri.

– Hosszú évek munkájának 
eredménye a Fibresci-zsűri je-
lenléte – hangsúlyozta Bíró Ti-
bor fesztiváligazgató, a CineMis 
Kft. vezetője. – Magyarországon 
a CineFest az egyetlen filmes ese-
mény, ahol képviseltetik magu-

kat, úgy, ahogyan a nemzetkö-
zi ökumenikus zsűri is. A fesztivál 
programjában is lesz több újdon-
ság. Először rendezzük meg a Mis-
kolci Nemzetközi Filmvásárt, ami 
hiánypótló rendezvény hazánk-
ban, illetve a Nemzetközi Ökume-
nikus Médiakonferenciára is sor 
kerül. Mindezek mellett az Ava-
si Gimnázium színházterme lesz 
a Jameson CineFest Gyermeknap 
helyszíne szeptember 16-án, va-
sárnap – sorolta az újdonságokat 
Bíró Tibor. Itt rajzfilmeket vetíte-
nek majd, ám a tér befogadóké-
pessége miatt az iskolákban előre 
jelentkezni kell a programra.

A fesztivál körüli változás a ha-
gyományos programok helyszínét 
is érinti. Bíró Tibor kiemelte, nagy 
érdeklődés kísérte eddig a Nagy-
játékfilm kategória versenyfilmje-
it, így azokat a Művészetek Házá-
nak Nagytermében vetítik majd, a 
Béke- és Uránia-terem pedig az is-
métlések és a többi kategória mű-
veit mutatja be.

– A koncertek ezúttal a Szent 
István térre várják a bulizni vá-
gyókat. A helyszínváltozásnak két 
oka van. Egyrészt, a koncertkö-
zönség kinőtte a Művészetek Háza 
előtti teret, másrészt a zene behal-
latszana a Nagyterembe – magya-

rázta a döntés okát a fesztiváligaz-
gató.

Koncert minden napra jut: a nyi-
tónapon a Paddy and The Rats lép 
színpadra, de érkezik a fesztiválra 
többek között a The Carbonfools, 
a Kerekes Band, az Anima Sound 
System, a DSP és a Colorstar is. 
A buli mellett azonban a fesztivál 
alapvetően a filmekről szól majd.

– Számos szakmai workshopot 
tartunk, és hat kitekintő film is lesz, 
amelyek fontos szakmai lenyoma-
tai napjaink filmművészetének. A 
CineFest nyitófilmje Oliver Sto-
ne: A Vadállatok című műve lesz 
– természetesen magyarországi ős-
bemutató –, az utolsó film pedig a 
szakma által legjobbnak ítélt James 
Bond: Őfelsége titkosszolgálatában 
című film digitálisan felújított vál-
tozata – mondta Bíró Tibor.

Folytatódik a CineClassics, 
amelyben a szintén digitálisan fel-
újított Casablanca című filmet lát-
hatja a közönség. Mint azt a fesz-
tiváligazgató elmondta, kettős 
évforduló kapcsán esett a válasz-
tás erre, hiszen idén 70 éves a mű, 
s 50 évvel ezelőtt hunyt el rendező-
je, Kertész Mihály. A vetítést köve-
tően szakmai programon is foglal-
koznak velük. 

A film tehát szeptember 14-étől 
forog, s egészen szeptember 23-áig 
izgalmas programokkal, és 75 ha-
zai ősbemutatóval várja a film, a 
fesztivál kedvelőit.                     Kiss J.



Közgyűlés: egyensúlyban a költségvetés
Rendkívüli közgyűlést tar-
tott kedden Miskolc képvi-
selő-testülete, melyen három 
téma került a grémium elé. 
Ezeknél különböző határ-
idők indokolták a rendkívüli 
közgyűlés megtartását.

Elsőként az önkormányzat ez évi 
költségvetéséről szóló rendelet mó-
dosítása és a kapcsolódó döntések 
kerültek napirendre, egyben tájé-
koztatót hallgattak meg a költségve-
tés első féléves teljesítéséről.

A vitában Kiss János, a Fidesz 
frakcióvezetője annak a véleményé-
nek adott hangot, hogy a költség-
vetésről nem lehet beszélni a múlt 
vétkeinek említése nélkül. Annyi 
adósságszolgálatot hagytak hátra, 
amiből évente lehetne egy strandot 
építeni. Még a számlatartozásokat 
sem rendezték, négymilliárd fölötti 
lejárt tartozást hagytak hátra. Arra 
pedig nem lehet hivatkozni, hogy 
fejlesztésekre fordították a pénzt, 
mert nem azé a siker, aki fejleszté-
seket kezdeményez, hanem azé, aki 
megcsinálja és kifizeti. A Fidesz – 
KDNP kormány adja a nemzeti 
önrészt és az új városvezetés a saját 
erőt a fejlesztésekhez, mint amilyen 
a villamosfejlesztés, vagy a selyem-
réti strand. Kiss János hangsúlyozta: 
Miskolc költségvetése most szilárd 
és jól működik, több százmilliós 
megtakarítást sikerült elérni, és ál-
lami támogatást kilobbizni. Az áll-
hatatos munka eredményezte azt, 
hogy egyetlen beruházást sem kel-
lett leállítani és hitelt sem felvenni.

Mokrai Mihály, a szocialista frak-
ció képviseletében felszólalva azzal 
kezdte, hogy a városvezető frakció 
félrevezeti a várost. Mint elmond-
ta, ha van egyensúlyi költségvetés, 
akkor nem lehet ÖNHIKI-s (önhi-
báján kívül hátrányos helyzetbe ke-
rült önkormányzatok támogatása) 
pénzre pályázni. A képviselő szerint 
a választási ígéretek vezettek a téves 
útra, miközben a városvezetésnek 
be kell látnia, hogy nem lehet hitel 
nélkül működtetni a várost. Arról is 
szólt: jelenleg 1,7 milliárd az intéz-
mények szállítói tartozása, ami so-
sem volt még ilyen nagy.

Jakab Péter (Jobbik) képviselő 
szerint szokás szerint az egymásra 
mutogatás folyik, miközben a vá-
ros egyre mélyebben van az adós-
ságspirálban. 2035-ben már nem 
41, hanem 51 milliárdos adósság-
nál tartanak majd, mert az új város-
vezetés is a szocialista bankárpoliti-
kát folytatja.

Molnár Péter, a KDNP-frakció 
vezetője arról szólt: fontos látni, ho-
gyan alakult ki az a helyzet, amely-
ben ma Miskolc vergődik. Szigorú, 
felelősségteljes gazdálkodást kellett 
kezdeniük annak érdekében, hogy 
a város működőképessége megma-
radjon – tette hozzá. A hátrahagyott 
kátyúkat próbálja a városvezetés be-
tömni, ehhez szükség volt a kor-
mányzat támogatására, ami azt mu-
tatja, fontos a kormány számára a 
város. Ez nehéz út, de jó, amit foly-
tatni kell.

Tompa Sándor (DK) szerint a 
holding cégeknél is gondok vannak, 
a legnagyobb adós pedig éppen a 
város. Pakusza Zoltán (Jobbik) ar-
ról szólt, az intézmények költségve-
tését alultervezték, most pedig több 
mint egymilliárdos lejárt számlatar-
tozásuk van. Takács Gábor (Fidesz) 
kijelentette: elzálogosították az uno-
káink jövőjét is, akkora tartozása 
van a városnak. Ki kell jönni a zsák-

utcából, amelybe a szocialisták ve-
zették Miskolcot.

Simon Gábor (MSZP) képvise-
lő úgy látja, az elmúlt fél évről kel-
lene beszélni. Számon kérte a pályá-
zatokat, amelyből az új városvezetés 
mindössze hatot indított el. Kri-
za Ákos úgy fogalmazott: rövid az 
emlékezete annak a városvezetés-
nek, amely hárommilliárddal köl-
tekezett túl, és 1,7 milliárdos, lejárt 
tartozást hagyott hátra. Véleménye 
szerint jobb, hogy nem pályáznak 
olyan dolgokra, mint például a be-
ázó parkoló, vagy az emberek szá-
mára ismeretlen Science Múzeum.

Nánási Kocsis Norbert (Fidesz) 
képviselő azt mondta, felelősség-
teljes gazdálkodásról kell beszél-
ni, amit a szocialistáknál nem lehet 
említeni. Az elindított beruházáso-
kat be kell fejezni, ki kell fizetni, s ha 
ezzel végeztek, akkor lehet továb-
bi fejlesztéseket finanszírozni, ami 
a miskolciakat érdekli. Földesi Nor-
bert (MSZP) frakcióvezető kijelen-
tette, ez a költségvetés idén sem si-
került. Ha pedig nem jött össze, 
akkor egyszerű azt kommunikálni, 
hogy a szocialisták a hibásak. 

Kriza Ákos polgármester el-
mondta, egyensúlyban van a költ-
ségvetés, csakhogy olyan beruhá-
zásokat kell finanszírozniuk, mint 
a szocialisták által elindított Scien-
ce-beruházás, ami már a hatósá-
goknak is szemet szúrt. Az előző vá-
rosvezetés csak számlákat hagyott 
hátra, szerencsére jött egy másik ve-
zetés, aki rendet akar tenni és kifi-
zetni, amit kell.

A beszámolót és a módosítást is 
elfogadták a képviselők.

Horváth I.
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Deák Bárdost köszöntötték
Napirend előtt Deák Bárdos Mi-
hály olimpikont és Repka Attilát, 
az edzőjét köszöntötte Kriza Ákos 
polgármester. 

Deák Bárdos egy olimpiai pó-
lót nyújtott át a polgármester-
nek, majd köszönetet mondott 
a képviselők támogatásáért és a 
miskolciak szurkolásáért.

Kérte, hogy a jövőben is tá-
mogassák a birkózást, mert sok 
tehetséges fiatal van a városban. 
Mint mondta, érezte, hogy egy 
város áll mögötte, ami nagyon 

jó érzés volt. A jövője kapcsán 
elmondta, 2013-ban felnőtt or-
szágos bajnokság lesz, amin sze-
retne majd jó eredménnyel részt 
venni.

Kriza Ákos reményét fejez-
te ki, hogy Deák Bárdos Mihály 
olimpiai szereplése lendületet 
ad a sportnak a városban, és to-
vábbi sok sikert kívánt. A pol-
gármester Kökény Rolandot is 
megemlítette, aki miskolci szü-
letésű, így – mint fogalmazott – 
vehetjük úgy, hogy általa lett egy 
aranyérme a városnak.

Szervezet a helyi turizmusért
Területi Desztinációs Menedzs-
ment Szervezet létrehozásáról 
döntött a közgyűlés, annak veze-
tőjét is megválasztották és pályá-
zat beadásának is zöld utat adtak.

A Területi Desztinációs Me-
nedzsment Szervezet feladata-
it ellátó Miskolci Idegenforgalmi 
Marketing Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapító ok-
iratának elfogadásáról, ügyve-
zetőjének és felügyelő bizottsági 
tagjainak megválasztásáról is tár-
gyaltak a képviselők. Döntöttek 
arról is, hogy támogatják a szer-
vezet ÉMOP „Helyi és térségi tu-
risztikai desztinációs menedzs-
ment szervezetek és turisztikai 
klaszterek létrehozása és fejlesz-
tése” című pályázatban való rész-
vételét és az önerő biztosítását.

Közgyűlési felhatalmazás 
alapján a város először 2009-
ben nyújtotta be pályázatát veze-
tő partnerként a helyi szervezet 
kialakítására, működtetésére és 
szakmai feladat ellátására vonat-
kozóan. A pályázat ugyan ered-
ményes volt, a Miskolc Turiz-
musáért Közhasznú Egyesülettel 
viszont 2011 júliusában felbon-
totta az együttműködési meg-
állapodást az önkormányzat. 
Ennek következményeként meg-
szűnt a helyi TDM-szervezet, 
amely nélkül azonban nem hív-
hatók le jelentős pályázati forrá-
sok sem az önkormányzat, sem a 
helyi szakmai pályázók körében.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség és a NORDA egybehangzó 
állásfoglalása alapján Miskolcnak 
lehetősége van új TDM-szervezet 
létrehozására, amely a Nemzet-
gazdasági Minisztériumnál törté-
nő regisztráció után, kiírás esetén 
nyújthat be pályázatot a „He-
lyi és térségi területi desztináció 
menedzsment szervezetek lét-
rehozása és fejlesztése” című 
konstrukció keretében. A 2011. 
szeptember 8-án felfüggesztett 
pályázatot 2012. július 26-án írta 
ki újra az ügynökség.

A közgyűlés elé került javaslat 
a kialakítandó helyi TDM szer-
vezetet egy új nonprofit kft. ke-

retein belül javasolta működ-
tetni. Az új cég, a MIDMAR 
Miskolci Idegenforgalmi Mar-
keting Nonprofit Kft. alapításá-
ban Miskolc többségi tulajdon-
részt vállalt, a pályázati feltételek 
teljesítéséhez viszont biztosíta-
ni kell a szakmában működő 
szervezetek érdekeinek érvé-
nyesülését is. Így a cég alapítá-
sában a Miskolc és Térsége Tu-
risztikai Egyesület és a Miskolc 
Holding Zrt. is részt vesz. Az 
új cég ügyvezetőjének Nagy Jú-
liát, az elmúlt években Tokaj-
Hegyalján tevékenykedő TDM-
szakembert választották meg.

Tompa Sándor (DK) hoz-
zászólásában arról beszélt, ke-
vesebb a keret és az elnyerhető 
összeg is, mint a korábbi TDM-
pályázaton. Szerinte az előter-
jesztés nem viszi előre a turiz-
must a városban, nincs civil 
támogatottsága sem.

Czinkné Sztán Anikó, a Mis-
kolci Turisztikai Kft. ügyvezetője 
szerint a 2009-es kiírással ellen-
tétben most a szakmai munkára 
lehet a legnagyobb összegben pá-
lyázni. A KSH listája szerint Mis-
kolc a 15. a vendégéjszakák szá-
ma szerint, 5,7 százalékkal nőtt a 
vendégéjszakák száma a 2010-es 
évhez képest, ellentétben olyan 
városokkal, mint Hajdúszobosz-
ló, Bükkszék, Siófok, ahol viszont 
csökkent. Most tíz fő van az egye-
sületben, de ha látják, hogy vala-
mi megmozdult, akkor egyre 
többen csatlakoznak majd hozzá.

Nagy Júlia elmondta, ed-
dig Tokaj-Hegyalján dolgozott 
TDM-szervezetnél, amelybe 24 
település tartozik. A közgyűlése-
ken egyetértés van az előterjesz-
tések kapcsán, 67-en indultak, 
mostanra több mint 180 tagjuk 
van. Szolgáltatásban és marke-
tingben is jól kell működni, sok-
féle érdeket összehangolni, ami 
nem egyszerű, de sikertörténet 
volt a saját desztinációjukban. 
Miskolcon is az összefogást sze-
retné erősíteni, egyben felhívta a 
figyelmet, hogy a harmadik év-
ben lehet majd komoly eredmé-
nyeket várni, ha jól dolgoznak.

Miért nem változott a képviselők személye?
Több változás is történt az elmúlt egy évben a miskolci köz-
gyűlés soraiban. Két képviselő az MSZP-ből a DK-ba iga-
zolt, a Jobbikból pedig kizárták Szegedi Mártont, ami miatt a 
frakció is megszűnt. Felmerülhet a kérdés, miért nem válto-
zott a listás képviselők személye?

Megszűnt a Jobbik-frakció a mis-
kolci közgyűlésben, miután Jakab 
Péter és Pakusza Zoltán kizárta Sze-
gedi Mártont, aki az országos ve-
zetés felszólítása ellenére sem adta 
vissza a mandátumát, noha a párt-
ból kilépett. Így a jövőben a frakció 
három korábbi tagja önálló képvise-
lőként politizál majd tovább – Sze-
gedi független képviselőként.

Tompa Sándor és Varga Gergő a 
Magyar Szocialista Pártból igazolt 
át a Demokratikus Koalíció soraiba. 

Ennek ellenére mindketten a szoci-
alista frakció tagjai maradtak. Erre 
persze van lehetőség, a parlament-
ben is előfordult már, hogy egy füg-
getlen képviselő beült egy frakcióba, 
vagy átigazoltak képviselők egyik 
pártból, avagy frakcióból a másikba. 

Míg Varga Gergő körzetben 
nyert és így lett képviselő, addig 
Tompa Sándor pártlistáról jutott be, 
így felvetődik a kérdés – akár csak 
Szegedi Márton esetében –, hogy 
nem kellene-e visszaadniuk a man-

dátumukat és a helyükre a pártlista 
következő helyén álló politikusnak 
bekerülni a közgyűlésbe – koráb-
ban ilyenre is volt példa. 

Erről kérdésünkre Jakab Péter el-
mondta: a törvény a képviselő kezé-
be adja a mandátumot, akkor is, ha 
listáról került be a közgyűlésbe. Így 

a párt maximum csak kérheti, vagy 
– mint ők is tették – felszólíthat-
ja, hogy adja vissza a mandátumot, 
azonban, ha ezt nem teszi meg, ak-
kor többet nem tehetnek.

Csiszár Miklós, Miskolc jegyzője 
ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott: 
mindazokkal a jogosítványokkal, 
amelyek egy képviselőt az önkor-
mányzati törvény, illetve az SZMSZ 
alapján megilletnek, továbbra is 
rendelkeznek, tehát a választóikat 
tudják képviselni a közgyűlésben. 
Ugyanakkor a frakciókat megille-
tik bizonyos többletjogosítványok 
– például vezérszónokként hozzá-
szólhatnak a témákhoz, ehhez plusz 
időkeret jár –, ezektől a többletjogo-
sítványoktól viszont elesnek.

Tehát a képviselők személye ma-
rad a közgyűlésben, a törvény értel-
mében. A Jobbik és a Demokratikus 
Koalíció, illetve a független Szegedi 
Márton csupán a frakcióalakítással 
járó plusz előnyöktől esett el.        H. I.

Feloldott tilalom, épülhet a főút
A város építési szabályzata, 
vagyis a MÉSZ módosítása 
is a testület elé került, még-
hozzá az M30–26. sz. főút 
Miskolc északi elkerülő sza-
kasza megépítése kapcsán.

A 2010-es árvíz után a kormány a 
veszélyeztetett települések védelme 
érdekében Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye közigazgatási területé-
re védelmi terv kidolgozásáról dön-
tött. A további károk elkerülése és a 
védelmi tervekkel összefüggésben 
szükségessé váló rendezési tervek 
módosítása érdekében a közgyűlés 

tavaly decemberben önkormány-
zati rendelettel változtatási tilalmat 
rendelt el a területre.

Időközben elkezdődtek az M30–
26. sz. főút Miskolc északi elkerülő 
szakasza megépítésének előkészí-
tő munkái a kisajátítási és telekala-
kítási tervek engedélyezésével. A 
tervekre hatósági engedélyek csak 
akkor adhatóak, ha az érintett te-
rületre elrendelt változtatási tilal-
mat feloldják. A tilalom feloldása 
érdekében a Miskolc Megyei Jogú 
Város Építési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet (MÉSZ) 
módosítása szükséges.

Tompa Sándor (DK) elmondta, 
az elkerülő útnak többféle gazdasá-
gi hatása is lett volna, ha nem vár-

nak vele két évet. A nagyvízi meder-
problémát mihamarabb le kellene 
zárni, az előterjesztés elkésett.

Nehéz Károly (Fidesz) képvise-
lő úgy vélte, a miskolciak nyilván 
nagyon várják majd az elkerülő út 
építését, amelynek több hozomá-
nya is van, ezért kéri a képviselő-
ket, hogy támogassák.

Kriza Ákos felhívta a figyelmet, 
a változtatási tilalmat azért kellett 
elrendelni, mert az autópálya épí-
tése után a vizet rávezette Felső-
zsolcára. Most már megépült a gát, 
így nem lehet probléma.

Simon Gábor (MSZP) szerint 
nincs vita arról, hogy erre az útra 
szükség van. Illés Zoltán állam-
titkár korábban kijelentette, hogy 

lábra kell állítani az utakat, és el 
kell túrni a bevásárlóközpontokat, 
most a bizottsági vitában kiderült, 
hogy ugyanúgy épül meg az elke-
rülő, és továbbra sem állítják lábra.

Kriza Ákos megjegyezte, a cso-
mópont áttervezéséről van szó: ha 
az ugyanúgy épülne meg, ahogy 
eredetileg tervezték, akkor újabb ár-
vízveszélyt rejtene magában.

Kiss János (Fidesz) elmondta, 
szakmailag és műszakilag is átala-
kították a terveket, két árvízvédel-
mi gyűrű, úgynevezett vápa épül 
meg, ami megoldja a védekezést is.

Szegedi Márton (Független) 
képviselő ügyrendi javaslatban ve-
tette fel, hogy rekesszék be a vi-
tát, mivel technikai jellegű és már 
minden oldal elmondta, hogy tá-
mogatja. Ezt a közgyűlés 15 igen és 
8 nem szavazat mellett elfogadta. 

Szegedi Márton (balra) kizárásával 
megszűnt a Jobbik-frakció

A fejlesztések – villamospálya, burkolatcsere – is hangsúlyt kaptak a vitában
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Miskolci Mobilitási Hét
Miskolc önkormányzata tizenkettedik éve csatlakozik az európai kezde-
ményezéshez, melynek eredményeként évente több ezer lakos figyelmét 
tudjuk felhívni a közlekedés okozta környezeti, egészségi hatásokra, s az 
ezt csökkenteni képes ésszerű autóhasználatra, a közösségi és alternatív 
közlekedési eszközök előnyeire.

A Miskolci Mobilitási Hét alkalmával lesz többek között eljutási verseny, MVK nyílt nap, és mindenki kipróbálhatja 
tudását a KRESZ- és ügyességi vetélkedőkön, mint például az utcai társas, vagy a buszhúzó verseny. Az ATTAC pro-
jekt jóvoltából 22-én nosztalgiabuszos városnézésre invitáljuk a látogatókat, számos más, érdekes program mellett. A 
programokon való részvétellel pontok gyűjthetőek, amelyekkel ajándékok, belépők, meglepetések nyerhetők.

Helyszíneink:
–  2012. szeptember 15.: Autó nélkül a természetbe – kerékpáros és gyalogos teljesítménytúra
–  2012. szeptember 17.: MVK Zrt. Nyílt napja (Szondi György út 1.)
–  2012. szeptember 18.: DIÓSGYŐRI városrész Mobilitási Napja 

Dél-Kilián, Könyves Kálmán iskola melletti parkoló
–  2012. szeptember 19.: AVAS-TAPOLCAI városrészek Mobilitási Napja 

Avasi buszvégállomás melletti sportpálya
–  2012. szeptember 20.: GÖRÖMBÖLYI városrész Mobilitási Napja 

Görömbölyi Művelődési Ház/Játszótér
–  2012. szeptember 21.: GYŐRI KAPU városrész Mobilitási Napja 

Balázs Győző tér (Lézerpont Látványtár) melletti parkolók
–  2012. szeptember 22.: AUTÓMENTES NAP és BELVÁROSI Mobilitási Nap 

Miskolc Városi Szabadidőközpont (Sportcsarnok) előtti tér

Részletes program: www.miskolc.hu
További információ: www.kothalo.hu, ecolinst@kothalo.hu

Legyen Ön is aktív részese a városrészi mobilitási napoknak  
és a szeptember 22-i autómentes napnak!

ATTAC – Új irány a közösségi közlekedésben
Az idei Miskolci Mobilitási Hét aktív közreműködője a Miskolc Holding Zrt. az ATTAC nemzetközi projekt képvise-
letében. A Miskolc Holding Zrt. által vezetett projekt szorosan kapcsolódik az Európai Mobilitási Héthez, ugyanis a 
projekt legfőbb célkitűzése a városi közösségi közlekedés fenntartható fejlesztése. Az ATTAC projekt révén Miskol-
con megvalósításra kerül egy igényvezérelt közlekedési kísérleti projekt, amelynek keretében néhány közlekedési 
vonalon az utazási igények előzetes regisztrációjának függvényében fognak közlekedni a buszjáratok, és a jármű-
vek mérete is a regisztrált utasszámhoz igazodik majd.

Fennmaradó intézkedés: fenntartható várostervezés
Az Európai Mobilitási Hét egyik fontos célja, hogy a kampányhoz kapcsolódóan fennmaradó intézkedések is be-
vezetésre kerüljenek. Az ez évi kampány kiemelt témája a fenntartható várostervezés, melyhez kapcsolódva az 
ATTAC projekt keretében 2012-ben megkezdődött Miskolc Város Fenntartható Közlekedésfejlesztési Koncepció-
jának kidolgozása. A terv készítésében minden érintett, így Ön is részt vehet az ATTAC Mobilitási Fórumokon ke-
resztül. További információ: www.attacproject.eu
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Októberben érkezik, de már tesztelhető
Most már hivatalos, október 
26-án érkezik a Microsoft 
legújabb operációs rendsze-
re, a Windows 8. A korábban 
fejlesztett testvéreire csak 
nyomokban hasonlító rend-
szert augusztus közepe óta 
tesztelni is lehet, ez a verzió 
már az internetről is letölt-
hető, és mintegy három hó-
napig használható. 

A Windows 8 megjelenésének dá-
tuma majdhogynem pontosan 
három évvel követi majd a Win-
dows 7-et. Utóbbit ugyanis 2009. 
október 22-én eresztette útjára a 
Microsoft, míg Magyarországon 
az őszi hónap végén debütált a 
rendszer.

A Windows 8 októberben érke-
zik, azaz biztos, hogy nem múlhat 
el a karácsonyi időszak új Win-
dows nélkül hazánkban sem. Tóth 
András Mihály, a Microsoft Ma-
gyarország Windows üzletágának 
vezetője egy informatikai szaklap 
kérdésére elmondta, hogy október 
26-án már a hazai kiskereskedel-
mi forgalomban is megvásárol-
ható lesz az új rendszer, a globális 
indulással egy időben. Ezen felül 
a hazai leányvállalat egy többna-
pos rendezvénnyel is készül az 
eseményre, ám hogy pontosan 
milyennel, azt a Windows üzlet-
ágvezetője egyelőre nem akarta 
elárulni.

Maga a próbaverzió azonban 
már augusztus óta letölthető, azt 

elsősorban fejlesztőknek szánják, 
de három hónapra bármelyik fel-
használó tesztelheti az operáci-
ós rendszert. A Microsoft a koráb-
ban kiadott előzetes verzió után 
most a Windows RTM (release 
to manufacturing, azaz gyártásra 
szánt) változatát is elérhetővé tet-
te honlapján, letöltésére és haszná-
latára három hónap áll az érdeklő-
dők rendelkezésére.

Három hónap tesztelés
A 90 napos Windows 8 Enterprise 
már a szoftver végleges formáját 
mutatja, ez kerül majd a polcok-
ra október 26-án. Egyetlen elté-
rés, hogy a Microsoft honlapjáról 
most letölthető verzióban még 
nem elérhető a magyar nyelv, de ez 
nem jelent igazi akadályt, hiszen a 
„Windows szintjén” sokan tudnak 
angolul.

A Microsoft honlapjáról most 
letölthető Windows 8 három hó-

nap után mindenképpen lejár, ami 
azt jelenti, hogy a feltelepített verzi-
ót még fizetés ellenében sem, tehát 
semmilyen – legális – formában 
nem lehet majd 90 nap után hasz-
nálni. Éppen ezért érdemes nem 
elsődleges rendszernek telepíteni, 
hanem jelenleg meglévő rendsze-
rünk mellé, vagy virtuális gépen 
kipróbálni.

Ahogy arról rovatunkban jú-
nius elején beszámoltunk, a Win-
dows 8 a korábbi Microsoft operá-
ciós rendszerekhez képest teljesen 
új alapokon nyugszik. Az új operá-
ciós rendszer támogatja az Intel és 
az ARM processzorokat is, de nem 
egyformán, több mint negyven In-
tel-készüléket támogat majd meg-
jelenésekor, és kevesebb mint öt 
ARM-készüléket. 

A felhasználók számára a leg-
fontosabb változás, hogy a Win8 
a Windows Phone 7-ből már is-
merős felülettel rendelkezik, azaz 

nélkülözik az ablakokat, a koráb-
bi cikkünkhöz képest azonban új-
donság, hogy nem Metronak hív-
ják ezt a felületet, a Microsoft 
ugyanis átnevezte azt.

Kompatibilitás új grafikával
Mindez augusztus elején derült 
ki, a dolog hátterében pedig szak-
lapok szerint potenciális védjegy-
vita áll. Ezt a feltételezést egyelő-
re egyik fél sem erősítette meg, a 
Microsoft hivatalos reakciójában 
az áll, hogy a „Metro-stílus” elne-
vezést több termékük esetében is 
kódnévként használták eddig. Az-
óta a Microsoft szakemberei „na-
gyon kreatívan” Windows 8 stílus-
nak keresztelték el az új grafikus 
felületet.

Az új operációs rendszer legna-
gyobb feladata az volt, hogy mo-
bilizálja a Windowst, ezért úgy 
fejlesztette ki, hogy érintőképer-
nyős készülékeken is könnyen le-
gyen vezérelhető. A grafikus felü-
let pedig ugyan teljesen más lesz, 
mint például a Windows 7-en, 
de meghagyták a hagyományos 
desktopot, vagyis asztalt is, sőt, a 
visszamenőleges alkalmazás-kom-
patibilitás is biztosított: minden 
program, ami fut Windows 7-en, 
működik Windows 8-on is.

A Windows 8-hoz elsőként a 
PC-gyártók jutnak hozzá, majd 
augusztus közepe óta többlépcsős 
ütemezésben kapnak hozzáfé-
rést az új rendszerhez a különféle 
partnerek, a nagyközönség pe-
dig októbertől vásárolhatja meg 
a Windows 8-at, és ezzel párhuza-
mosan elkészült a Windows Ser-
ver 2012 is.

  Tajthy Á.

Tech-hírek
Keresik az ország boltját! Júli-
us közepén indította az egyik veze-
tő termékkereső  portál az Ország 
Boltja versenyt. A megmérettetés 
célja, hogy a webáruházak ingye-
nes megmérettetésben vehessenek 
részt, melyben a felhasználók, va-
lamint a valós vásárlók díjazzák a 
boltokat és szolgáltatásaikat. A ver-
senyen a www.orszagboltja.hu cí-
men október 8-áig lehet szavazni.

Szigorít az eBay. Nem en-
gedélyezik többek között a 
tarotkártya-jóslással, a varázslás-
sal, a jövőbelátással vagy a boszor-
kánysággal kapcsolatos tevékeny-
ségeket a nemzetközi portálon 
– áll az oldalt üzemeltető cég köz-

leményében. A döntés hátterében 
az áll, hogy a legtöbb probléma az 
ilyen jellegű árverések során me-
rült fel, és nem voltak felkészülve a 
nehezen eldönthető panaszok ke-
zelésére.

Nézzen focit a YouTube-on! 
Love Football néven működ-
tetne focicsatornát a YouTube, 
ehhez az MP & Silva nemzet-
közi sportügynökséggel és a 
Rightster digispecialistával állt 
össze a videomegosztó. A meg-
állapodásnak köszönhetően az 
olasz Serie A és a francia Ligue 1 
mellett az amerikai liga meccsei is 
a kínálatba kerülnek. De nem ma-
rad ki például a brazil Serie A, va-
lamint Anglia két legnagyobb ku-
pasorozata sem. 

HIrdetés

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 páratlan heteken:
Minden páratlan hét hétfő (kizárólag a családi házas övezetekben): Görömböly, Hejőcsaba, Május 
1. telep
Minden páratlan hét kedd (kizárólag a családi házas övezetekben): Szirma, Martin-kertváros
Minden páratlan hét szerda (kizárólag a családi házas övezetekben): Tapolca, Adler Károly u., Csa-
bai kapu – Népkert
Minden páratlan hét csütörtök (kizárólag a családi házas övezetekben): Szentpéteri kapu, Belváros, 
Soltész Nagy Kálmán utca környéke, Bedeghvölgy, Bábonyibérc, Selyemrét – Zsolcai kapu, József 
Attila utca és környéke, Zsarnai környéke

HIrdetés
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Nem túl kedvező a heti csillagállás, de ez ne adjon okot az aggoda-
lomra, csupán figyelmesebbnek, türelmesebbnek kell lennie. Sok megkeresés érkezik önhöz, és 
nagyon fontos, hogy semmire ne válaszoljon elhamarkodottan. Felelősségérzete kellően nagy, és 

jól átlátja mások helyzetét, így tudja, hogy mikor van szükség valóban a támogatására. 

BiKa (04. 21–05. 21.) Kétségek fogják gyötörni, rendszeresen elbizonytalanodik, hogy 
vajon belevágjon-e egy már igen unalmas, kényszerűségből végzett feladatba. Ha megérett ön-
ben az igény némi változtatásra, akkor ezeken a napokon minden esélye megvan arra, hogy to-

vábblépjen, és elfogadja, hogy nem kell senkinek megfelelnie, kizárólag önmagának. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Nagyszerű lehetőségek adódnak. Tele lesz erővel, energiával, 
minden feladatot meg tud oldani, amibe csak belekezd, sőt, most a gyorsasága is figyelemre mél-
tó lesz. Nagyon lelkesen áll azon problémákhoz is, melyeket máskor nyűgnek és fárasztónak érez-

ne. Érdemes ezt a rengeteg pozitív energiát teljes egészében felhasználnia.

ráK (06. 22–07. 22.) A hét első fele nehézkesen indul, sok apróbb akadályt kell leküzde-
nie, és érzelmileg is meginoghat, mert sokan ki akarják használni jóindulatát, kedvességét. Ez az 
érzelmi szétszórtság alaposan megviseli. Ám ahogy telnek a napok, javul a helyzet, és péntekre tel-

jesen lenyugszik, sőt vidám lesz, a hétvégéje pedig egyenesen álmai szerint alakul.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Különösen munkája terén számíthat sikerre, szakmai 
előmenetele szinte garantált, csak kapva kapjon az alkalmon, hogy másoknak besegíthessen, vagy 
elvállalhasson egy nem testhez álló feladatot. A lényeg, hogy hívja fel magára a figyelmet. Magán-

életében viszont vitába keveredhet, könnyen felbosszantják bizonyos emberek. 

szűz (08. 24–09. 23.) Ezen a héten tele lesz a naptára. Kifejezetten jó lehetősége lesz rá, 
hogy az egész világnak megmutassa, meg lehet bízni önben, és minden feladatot képes hibátlanul 
elvégezni, késlekedés nélkül. De ne csak a munkájával foglalkozzon, hanem az emberekkel is. Egy-

szerre azonban csak egyvalakire koncentráljon, így elkerülheti a félreértéseket.

Mérleg (09. 24–10. 23.) A szerencse már hétfőn ön mellé szegődik, ezekben a napok-
ban inkább mások problémáival és kínjaival szembesül. Azonban ne feledje, hogy mindenkinek a 
baját nem vállalhatja magára. Persze, ne fordítson hátat senkinek, de azért a saját feladataira is 

összpontosítson, hisz van belőlük bőven. Rádöbben arra, hogy sokakhoz képest szerencsés.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Kedvezően alakul ez a hét, szakmai téren is sokat fejlődhet, 
és végre megérkezik pár, régebben elmaradt dicséret. Családi élete harmonikusabbá tételére is időt 
kell szánnia, így megtapasztalhatja, mennyire jólesik másoknak a figyelme, szeretete. Csütörtökön 

vagy pénteken viszont szüksége lehet segítségre, különösen, ha az a családtagjaitól érkezik.

nyilas (11. 23–12. 21.) Vegyes hatások jellemzik ezt a hetet, lesz benne kellemes, ne-
hézkes, leterhelő és mosolyra fakasztó is. A hét elején olyan ajánlatokat kaphat, melyek alaposan 
megmozgatják a fantáziáját. Érdemes ezeket megfontolni, mert hosszú távon jelentős sikert hoz-

hatnak. Nem kell rögtön igent vagy nemet mondania, kérje ki környezete véleményét is.

BaK (12. 22–01. 20.) A hét elején nagy lesz a hajtás, de higgye el, megéri. Szerdán vagy 
csütörtökön új kapuk nyílnak meg ön előtt. Meglepetéseket tartogat a sors, elsősorban szakmai 
vagy tanulmányi téren. Szinte tálcán érkeznek a lehetőségek, csupán meg kell mutatnia, mit tud. 

Különösebb erőfeszítésébe sem kerül, hogy eleget tegyen az elvárásoknak.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) A mostani élete minden területén azt hozza, amire vágyik. 
Az esze vág, mint a borotva, zseniálisan feltalálja magát. Ne halogasson semmit, hiszen munkájá-
ban, tanulmányaiban vagy magánéletében egyaránt kamatoztathatja képességeit, és sikerre vihe-

ti régi és új terveit. A környezetében élő emberekre is nagyszerű hatással lesz.

HalaK (02. 20–03. 20.) Döcögősen indul a hét, kedden már azt kívánja, bárcsak péntek 
lenne. Szerencsére csütörtökre rendeződnek a dolgok, sokkal jobb lesz a kedélyállapota is, sőt, kivá-
ló hétvégének néz elébe. Élvezze az életet, fogadja el a baráti meghívásokat. Ha végre kimozdul, új 

barátságok kialakulására számíthat, ha szingli, még ennél is többre. 

s
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Védett növényeink

Tisztelt Olvasó! Hazánkról és a Bükkről igazán elmondható, hogy 
bővelkedik nemcsak szép, de védett növényekben is. Ezek kö-
zül négyet kell megfejteni most induló négyrészes rejtvényso-
rozatunkban. A megfejtéseket együtt, egy levélben, legkésőbb 
szeptember 27-én éjfélig juttassák el a Miskolci Kommuniká-
ciós Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy 
e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között a 
Szerviz Iroda (Miskolc, Mártírok u. 1.) felajánlásában baseball-
sapkákat, míg a Cinema City felajánlásában mozijegyet sorso-
lunk ki. 

Új járőrszolgálattal a közbiztonságért
Rendőrökből és közterület-felü-
gyelőkből álló, gyalogos járőrök 
kezdték meg a héten tevékeny-
ségüket Miskolcon. Az erről szó-
ló megállapodást hétfőn írták alá 
a miskolci önkormányzat és a me-
gyei rendőrkapitányság vezetői a 
városházán.

A járőrszolgálatot az önkormányzat anya-
gi támogatásával húsz rendőr és közterü-
let-felügyelő végzi, Miskolc frekventált te-
rületein. Hat „vegyes” és négy, kizárólag 
rendőrökből álló páros – erősítve a ható-
ság közterületi jelenlétét, az emberek biz-
tonságérzetét.

A szolgálatban érintett rendőrök és 
közterület-felügyelők eligazításán Majo-
ros Flórián, a Miskolci Rendőrkapitány-
ság közrendvédelmi osztályvezetője egye-
bek mellett utalt a megállapodás céljaira: 
az emberek biztonságérzetének növelésé-
re, a közterületi jelenlét fokozására, a város 
és intézményei, valamint a rendőrség meg-
lévő kapcsolatának, együttműködésének 
további erősítésére.

Négyszázmillióért sétáltak  
a városőrök 
A járőrpárosokkal kapcsolatban tettük fel 
a kérdést a városházának: a tavaly meg-
szüntetett városőrség mennyibe került a 
városnak – és mennyibe kerül az új típu-
sú járőrözés? Mint megtudtuk, a miskolci 
önkormányzat költségvetésében 2008-tól 
szerepelt a „városőrség működtetése” fel-
adat. Dobos Tímea városházi szóvivő el-
mondta, egy kormányhatározat alapján 
Miskolc személy- és vagyonvédelmi szol-
gálatának működtetése egyszeri, 120 mil-

lió forintos támogatásban részesült a 2008-
as központi költségvetésből. Ezt követően 
az önkormányzat nem kapott további tá-
mogatást erre a feladatra, így 2011 elejé-
ig összesen csaknem 400 millió forintjába 
került Miskolcnak a városőrség. 

– 2009-ben 104 millió 876 ezer forintot, 
2010-ben 152 millió 741 ezer, 2011-ben 
pedig 136 millió 457 ezer forintot fizettek 
ki a városőrség működtetésére – hangsú-
lyozta a szóvivő. 

– Ezt követően a közgyűlés megszün-
tette a városőrség működtetését, mivel tag-
jai semmilyen jogkörrel nem rendelkeztek. 
Nekik is hatósági embereket kellett kihív-
niuk egy-egy szabálysértéshez, rendbon-
táshoz. Vagyis a járőrözésen kívül nem te-
hettek semmit – mondta még el Dobos 
Tímea.

Mint a szóvivő fogalmazott, Kriza Ákos 
polgármester már a kampányában is el-
sődleges célul tűzte ki, hogy Miskolc biz-
tonságos város legyen. Hogy akár éjjel is 

nyugodtan sétálhassanak az emberek – ne 
csak a főutcán, hanem az Avason, és a vá-
ros bármely más részén is. 

– A közbiztonságot befolyásoló ténye-
zők közül kiemelkedően fontosnak tart-
juk a köztéri rendőri jelenlét biztosítását. 
A most induló gyalogos járőrszolgálatot 
az önkormányzat 65 millió forinttal tá-
mogatja a 2012. szeptember 1-jétől 2013. 
augusztus 31-éig terjedő időszakban. A 
rendőrség és a közterület-felügyelet mun-
katársai közös, 24 órás szolgálatot adnak 
minden nap, a város egész területét lefed-
ve. A helyszínekről nem a polgármesteri 
hivatal döntött, hanem a lakosság. A velük 
való egyeztetés után lettek kijelölve e hely-
színek, melyek a tapasztalatok és eredmé-
nyek alapján később változtathatók lesz-
nek – hangoztatta Dobos Tímea. 

Növelt rendőri létszám
A járőrözésről szóló együttműködési meg-
állapodás aláírásánál, a miskolci városhá-
zán jelen volt Pintér Sándor belügyminisz-
ter is, aki azokról a lépésekről tájékoztatott, 
amelyek a kormány támogatásával történ-
tek és történnek a miskolci és a borsodi 
közrend, közbiztonság javítása érdekében, 
amelyet kiemelt figyelemmel kísérnek. 

Mint mondta, ezt két részre kell bonta-
ni: egyrészt a kifejezetten rendvédelmi jel-
legű intézkedésekre, másrészt pedig a fog-
lalkoztatást, munkahelyteremtést érintő 
beruházásokra, amelyek ugyancsak fontos 
szerepet játszanak ezen a területen.

A belügyminiszter egyebek mellett 
megemlítette, hogy a készenléti rendőrség 
miskolci egységének közreműködésével 
jelentősen sikerült javítani a közbiztonsá-
gi helyzetet Lyukóban. 192 fővel növelték a 
B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság lét-
számát, 31 fővel a városi kapitányságét. A 
közterületeken megjelennek majd a gya-
logos és kerékpáros rendőrjárőrök, szoro-

sabbra kívánják fűzni a kapcsolatot a la-
kossággal.

Mint elhangzott, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén az ország egyik legnagyobb terüle-
tű és lakosságszámú megyéje, azonban az 
országban regisztrált bűncselekmények-
nek csak mintegy 6 százalékát követik el 
itt. Miskolcon 2008–2010 között összesen  
19 134 bűncselekményt regisztráltak, az 
ezt követő két év során pedig 18 145-öt, 
ami 6,4 százalékos csökkenésnek felel meg.

Ügyfélszolgálati iroda
Hétfőtől új ügyfélszolgálati iroda kezd-
te meg működését Miskolcon, a belvárosi 
Bűnmegelőzési Centrumban. Vassné Papp 
Nóra közrendvédelmi referens elmondta, a 
szolgáltatással a közrend, közbiztonság to-
vábbi növekedését szeretnék elősegíteni.

– Az ügyfélszolgálati irodában főként a 
közrend, közbiztonság témakörével ösz-
szefüggő lakossági bejelentéseket várjuk. 
Bízunk benne, hogy ez a közvetlen kap-
csolatfelvétel elősegíti a problémák haté-
kony megoldását, a lakosság biztonságér-
zetének növekedését – nyilatkozta Vassné 
Papp Nóra.

Mint a referens fogalmazott, igen szer-
teágazó kérdéskörről van szó, mindarról, 
ami befolyással lehet az emberek közérze-
tére, napi életére, körülményeire – a lakó-
környezet állapotától kezdve a közbizton-
ságon át a köztisztaságig, vagy éppen a civil 
kapcsolatokig.

Éppen ezért nem csupán a közrendvédel-
mi ügyekben várják a bejelentéseket. Előre 
meghirdetett időpontokban fogadóórákat 
tartanak a társadalmi felzárkózási, a civil 
és egyházügyi, valamint az esélyegyenlősé-
gi referensek is. Szerdánként, 8–12-ig és 13–
17.30-ig a közterület-felügyelet képviselője 
várja a személyes bejelentéseket a Széchenyi 
u. 12/b alatt található irodában. 

– Az ügy jellegétől függően értesítjük az 
illetékes hatóságot, szolgáltatót, indokolt 
esetben pedig a közterület-felügyelet intéz-
kedik – mondta el a közrendvédelmi refe-
rens. Cél, hogy a városban az optimálishoz 
közelítsen a közbiztonsági helyzet, vagyis a 
lehető legkevesebb – főleg lakosságközeli – 
bűncselekmény történjen. Csökkenjen az 
áldozattá válás esélye, legyen elfogadható a 
közterületek tisztasága és rendje, növeked-
jen a lakosság biztonságérzete.       Szepesi S. Lyukóban is javult a közbiztonság

A város minden területét lefedik a járőrpárosok | fotó: Juhász Á.



a város lapja

MiNap

II. (IX.) évfolyam 36. szám | 36. hét | 2012. szeptember 8.

sport  9

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. » Röplabda: Szlovák Aurél nemzetközi női emléktorna. Csokonai ut-
cai csarnok, 10.00 » Asztalitenisz NB I: Borsod Volán I – Pénzügyőr III. NB II: Diósgyőri ASE – Nyír-
bátori ASE II. Szemere Bertalan Szakközépiskola, 11.00.

Szeptember 14. | péntek » Kosárlabda felkészülési mérkőzés: DKSK-Miskolc – Čelik 
Zenica. Generali Aréna, 18.00.

Szeptember 15. | Szombat » Röplabda: Szlovák Aurél nemzetközi női emléktor-
na. Csokonai utcai csarnok, 10.00. » Labdarúgás NB I: Videoton FC – DVTK. Székesfehérvár, Sós-
tói stadion, 14.00

Szeptember 16. | vaSárnap  » Jégkorong: Miskolci Jegesmedvék – Újpesti TE. 
Miskolci Jégcsarnok, 18.00 » Futsal Női NB I: DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – MVFC Berettyóúj-
falu. Generali Aréna, 16.00 » Röplabda: Szlovák Aurél nemzetközi női emléktorna. Csokonai ut-
cai csarnok, 10.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

» Bodonyi mehet a vb-re. Győrben rendezték szeptember első hétvégéjén a Felnőtt és 
Ifjúsági Maraton Válogatóversenyt, melyen a Diósgyőri Kajak-Kenu Sport Club – MVSI két verseny-
zője, Bodonyi András és Viola Viktor is rajthoz állt. Bodonyi András a kenu egyesek 17 kilométerét 
megnyerte, így ő képviseli Magyarországot az ifjúsági maratoni kenu vb-n szeptember 21–23. kö-
zött Rómában. Párosban Viola Viktorral kiegészülve a felnőttek mezőnyében indult Bodonyi And-
rás 26 kilométeren, ahol a 4. lett a miskolci duó.

» Gercsák-arany az U23-as ob-ről. Aranyérmet szerzett Gercsák Szabina a hétvé-
gén rendezett U23-as cselgáncs országos bajnokságon Baján a 63 kilogrammos hölgyek me-
zőnyében. A Hell Miskolci Judo Klub versenyzője imponáló versenyzéssel menetelt egészen a 
döntőig, ahol összesen két percet kellett a tatamin töltenie, ipponnal legyőzte tatabányai el-
lenfelét. Gercsák Szabina mostani győzelme már a tizenharmadik országos egyéni bajnoki címe 
pályafutása során.

» Emléktorna. A közelmúltban elhunyt Szlovák Aurél emlékére nemzetközi röplabdatornát 
rendez a hétvégén az MVSC. A házigazda miskolci vasutas klub mellett a TF, az UTE, a Nyíregyháza, 
a Vasas és a Rimaszombat vesz részt a tornán.

röviden ›››››››››››››››››››››››

Megérkezett a mez Barcelonából
A Győr elleni bajnokin ki-
kapott, a hétközi Ligakupa-
nyitányt viszont megnyerte 
a DVTK. Közben megérke-
zett az FC Barcelona dedi-
kált meze Rakaczki Bence 
megsegítésére.

Hazai pályán szenvedett nagyará-
nyú vereséget a DVTK az NB I 6. 
fordulójában. A piros-fehérek vé-
gigtámadták a mérkőzést, ám gólo-
kat a Győri ETO szerzett, Koltai Ta-
más három találatával eldöntötte a 
találkozót.

– Domináltunk sok mindenben, 
de az ETO rúgott három gólt, mi 
pedig egyet sem. Az első gól előtt 
megszerezhettük volna a vezetést, a 
második előtt is nyomtunk, Hanek 
kiállítása után pedig már nem volt 
sok a csapatban. Túl kell lépnünk 
hibáinkon, mert például egy Győr 
kihasználja ezeket – mondta Sisa 
Tibor vezetőedző, aki a szerdai Li-
gakupa-rajton megnézhette a fiatal 
diósgyőri tehetségeket és a bajno-
kikon kevés játéklehetőséget kapó 
labdarúgókat is. A „cserék” nem 
vallottak szégyent, gólgazdag mér-
kőzésen Tisza Tibor klasszikus 
mesterhármasával és többek között 
a 17 esztendős Csirszki Martin re-
mek játékával 3–2-re legyőzték itt-
hon az Újpestet. A csoport másik 

találkozóján a DVSC 3–1-re nyert 
Egerben.

A két meccs között történt más 
is Diósgyőrben: hétfőn Francis-
co Gallardo megkapta a várva várt 
csomagot, azaz az FC Barcelona de-
dikált mezét, melyet egykori csapat-
társa és barátja, Daniel Alves kül-
dött neki. Leo Messi, Pedro, David 
Villa, Cristian Tello – néhány név 
azok közül, melyek rajtra készen 
állnak. A relikviát azonban ezúttal 
nem a beteg hálóőr kapja, mint Ma-
nuel Neuer kapusmeze esetében, 
hanem értékesítenék (a tervek sze-
rint tombolával), a bevételt pedig 
nagyrészt Bencének, valamint más, 
beteg gyerekeknek ajánlanák fel.

– Azt láttam Magyarországon, 
hogy nem minden család engedheti 

meg magának a drága gyógykezelé-
seket. Gondoltam, a spanyol élcsa-
patok mezei sokat érhetnek itt, így 
megkerestem az ezekben a klubok-
ban játszó egykori csapattársaimat. 
Dani Alves és Carlos Marchena is 
mindig nyitott az önzetlen segítség-
re, tudtam, hogy nem fognak csaló-
dást okozni nekem. Két nap múlva 
meg is érkezett a Barça és a Depor 
fotója, melyeken a két csapat játéko-
sai összeálltak a mezzel és az „Érted, 
Bence” üzenettel – avatott be a rész-
letekbe Paco.

Mint Gallardo fogalmaz, ő csak 
az alapot tette le az épülő háznál, 
az első téglát, míg a Deportivo és a 
Barcelona meze egy-egy oszlop.

– Mindenki hozzáteszi a magá-
ét, ezt követően a szurkolókon a sor, 

hogy – képletesen szólva – felépül-
jön ház. Ehhez egész Magyarország, 
az itteni labdarúgó-társadalom se-
gítségét szeretném kérni.

S hogy mi motiválja a spanyol 
labdarúgót? Talán hihetetlen, de az 
önzetlen segítőkészség.

– Kivételezettnek és szerencsés-
nek érzem magam, hogy mun-
kámmal örömet okozhatok az em-
bereknek, nekem pedig ez okoz 
igazán boldogságot. Ráadásul az-
zal foglalkozhatom, amit a leg-
jobban szeretek: a futballal! Ha le-
hetőségem van segíteni azokon, 
akiknek igazán szükségük van rá, 
megteszem.

A népszerű közösségi oldalt ol-
vasva kiderül, odahaza is imádják 
Pacot ismerősei emberi tulajdon-
ságai miatt, szerénységét pedig ott 
is megőrzi.

– Sevillában sem szeretek ilye-
nekről mesélni, de természetesen 
ott is így teszek – amennyiben szük-
ség van rám valahol, támogatom 
az elesetteket. Ha mosolyt csalok 
az arcukra, már megérte – mondta 
Francisco Gallardo.

A válogatott világbajnoki se-
lejtezői miatt a héten szünet van 
a bajnokságban, de szombaton 
újra pályára lép a Ligakupában a 
csapat a Loki otthonában. Az NB 
I-ben legközelebb jövő vasárnap 
a Videoton stadionjában játszik a 
DVTK.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

Újra salakmotorverseny 
a Népkertben!
Miskolcon rendezik szombaton 
az UEM Salakmotoros Páros Eu-
rópa-bajnokság egyik elődön-
tőjét, melyen eldől, hogy a ver-
senyen induló hét páros közül 
melyik három lesz az, amely kva-
lifikálja magát az idei Eb-finálé-
ba. A program a pénteki szabad-
edzéssel indult.

Hosszú idő után ismét fel-
bőgnek a motorok a népkerti 
oválon. A magyar versenyzőket 
sújtó sérüléshullám miatt aka-
dozó csapatkupa-sorozat elma-
radt versenyei után itt a páros 
Eb-elődöntő, melyre sikerült 
„összedrótozni” Magosi Nor-
bertet, akinek Szatmári László 
lehet a párja a hazai gárdában.

Senyei György, a magyarok 
csapatvezetője a következőket 
mondta a magyar indulókról.

– A kisszámú magyar élme-
zőnyt az utóbbi időkben párat-
lan sérüléshullám sújtotta, így 
harcképtelenné vált a szeptem-
ber 8-ai versenyre Tabaka Jó-
zsef és Benkő Roland, rájuk bi-
zonyosan nem számíthatunk. 
Magosi Norbert korábbi súlyos 
sérüléséből, úgy tűnik, annyi-
ra felgyógyult, hogy tud ver-
senyezni. Szatmári László mo-

torgondokkal küzd, de ennek 
megoldása érdekében történ-
tek lépések. Azt a köztudomá-
sú tényt, hogy a magyar salak-
motorsport mély válságban 
van, tovább erősítette a mos-
tani csapatösszeállítási gond, 
hogy már két versenyző sérülé-
se hatalmas problémák elé állít-
ja a szervezőket. Néhány évvel 
ezelőtt még válogatóversenyre 
volt szükség, most már a csa-
pat kiállítása is nagy nehézsé-
gekbe ütközik. Mindezek elle-
nére a lehetőségekhez képest a 
legerősebb csapatot állítjuk ki, s 
bízunk a továbbjutásban – so-
rolta Senyei György.

A továbbjutó három csapat 
ellenfele a fináléban szeptem-
ber 28-án, a rendező jogán in-
duló ukrán páros mellett a dán, 
német és a lengyel csapat lesz, 
akik korábban már sikeresen 
delegálták magukat az ukrajnai 
Rovnó városában rendezendő 
döntőbe.

Kapunyitás délután 2 órakor, 
start fél 4-kor. A versenyre ki-
zárólag szombaton, a helyszí-
nen lehet jegyet váltani, 12 éves 
kor alatt a belépés ingyenes. A 
rajtlista megtekinthető a mi-
nap.hu-n.                                     S. P.

Erős kerettel készül a DKSK
Gőzerővel dolgozik a 
DKSK-Miskolc NB I-es 
női kosárlabda-együttese 
Peresztegi-Nagy Ákos veze-
tőedző irányításával, hogy 
elérjék az optimális formát. 
Szükség is lesz rá, a vezetés-
nek nagy céljai vannak.

Majd egy hónap van még a baj-
nokság kezdetéig, a diósgyőriek 
október 3-án, Cegléden játsszák 
első mérkőzésüket. A hazai be-
mutatkozásra sem kell sokat várni, 
erre október 6-án, a Szekszárd el-
len kerül sor.

A felkészülés közben természe-
tesen már előkészületi találkozókat 
is játszott a csapat. Először Kassán 
nyert 69–44 arányban a Cassovia 
ellen (Szabó Petra volt a legered-
ményesebb, aki 17 pontot szerzett), 
majd hazai környezetben szenve-
dett vereséget 75–52 arányban az 
Arad gárdájától (itt Fürtös 12 pontja 
érdemel említést). Nem elhanyagol-
ható tényező, hogy egyik mérkőzé-
sen sem szerepeltek a keretben lévő 
külföldiek, akik közül a két szerb 
(Hadzovic, Skoric) csak szeptember 
3-án csatlakozott a társakhoz. 

Ugyanakkor kialakult a bajno-
ki keret: Arad Zsófia, Bozóki Betti-
na, Bukovszki Mónika, Dubei De-
bóra, Fejes Fruzsina, Fürtös Kata, 
Brankica Hadzovic, Hájer Tama-

ra, Ocsenás Barbara, Reiner Dóra, 
Lenita Sanford, Sikora Emőke, Maja 
Skoric, Szabó Brigitta, Szabó Petra.

– A keret alkalmas arra, hogy el-
érjük céljainkat, márpedig nagy cél-
jaink vannak – mondta Szabó Ta-
más, a klubot működtető gazdasági 
társaság ügyvezetője. – A Közép-
európai Ligában osztrák és cseh el-
lenfelet kaptunk, első csoportmér-
kőzésünket hazai környezetben 
játsszuk, ellenfelünk a Post Vienna 
gárdája lesz. A nemzetközi poron-
don elsődleges célunk, hogy beve-
rekedjük magunkat a négyes dön-
tőbe. A bajnoki rajtig három és fél 
hetünk van, ezt az időszakot igyek-
szünk jól kihasználni. Meggyőző-
désem, hogy a mostani keret lé-
nyegesen erősebb, mint a tavalyi 

volt, ezért a bajnokságban minimá-
lis célként az első hat közé kerülést 
várjuk.

Most szombaton Kassán lép pá-
lyára a csapat, 14-én, pénteken pe-
dig hazai környezetben fogadják a 
Celik Zenica csapatát. Ugyanak-
kor nem rendezi meg a tervezett sa-
ját felkészülési tornáját a klub, mivel 
előrehozták a bajnoki idény kez-
detét, és nem férne bele a csapatok 
programjába.

Azt is megtudtuk, hogy az or-
szágos szövetség módosította a ver-
senykiírást: a női élvonalbeli kosár-
labda-bajnokság alapszakasza után 
a négy első helyen végző magyar 
együttes, valamint – az alapszaka-
szukban szintén a legjobban szerep-
lő – négy szlovák csapat részvételé-
vel közös középszakaszt rendeznek, 
amelyet egy négyes döntő követ. 

D. L.

A közönséggel hangoltak az aranyra vágyó Macik
Felvonulással és közönségtalálkozó-
val készült a Miskolci Jegesmedvék 
a pénteken elrajtoló szezonra, mely-
nek során legalább egy aranyérmet 
szereznének.

» folytatás az 1. oldalról.
A kanadai tréner pozitív élmé-
nyekkel gazdagodott a találkozó 
során játékosaival együtt.

– Nagyon izgalmas volt nekem 
és a játékosoknak is. Újra és újra 
meglepnek a miskolci szurkolók. 
Fantasztikus felvezetése volt az an-
két a szezonnak.

A keddi szurkolói hangolás után 
szerdán szigorúan a szakmáé volt 
a főszerep a Miskolci Jegesmed-
véknél. A szezont felvezető sajtó-
tájékoztatón Egri István elnök és 
Tim Kehler vezetőedző mellett a 
Nagy Gergő, Ritó László, Szilágyi 
Levente „csatártrió” vázolta a ta-
valy három ezüstöt begyűjtő csapat 
elképzeléseit. Abban végül is kon-
szenzus született: fényesebbre kell 
csiszolni az érmet.

– Nagy várakozásokkal és meg-
felelő előjelekkel várjuk az idényt 
– kezdte Egri István. – Az elmúlt 
év abszolút sikere volt a miskolci 
hokinak, s most még nagyobb re-
ményekkel tekintünk az évad elé. 
Rengeteget dolgozott a csapat a 
felkészülés során, alapos, intenzív 
munka áll mögöttük.

A kerettel, igazolásokkal kap-
csolatban az egyesület elnöke ki-
emelte, fontos, hogy együtt maradt 
egy „helyi mag”, emellett minősé-
gi kanadai légiósok és magyar vá-
logatott játékosok választották a fe-
kete-sárgákat.

– Erős márka és közösség let-
tünk, célunk egyértelműen a dön-
tő, és szeretnénk aranyat nyerni! – 
fogalmazott a klubvezető.

A szót ezt követően az MJJSE 
tengerentúli vezetőedzője kapta 
meg.

– Hasznos és nagyon értékes volt 
a felkészülés, azon belül pedig a hét 
felkészülési mérkőzés, sikerült ösz-
szerakni a csapatot. Megnézhettük 

a sorok összetételét, gyakorolhat-
tunk, működni fognak, sikeresek 
lesznek a sorok. Próbáltam megis-
merkedni a MOL Ligával, a videók 
alapján a Csíkszeredát és a Brassót 
erős együttesnek látom, de most 
kezdődik a pontvadászat, a mecs-
csek alatt derül ki számomra iga-
zán, milyenek a magyar jégkorong 
erőviszonyai – sorolta a kanadai 
szakember.

Nagy Gergő egyetértett meste-
rével: meg kell nyerniük a bajnok-
ságot.

– Az előző évben elég volt az 
ezüstből, idén kell egy aranyérem! 
Minden sportolónak ez kell, hogy 
a szeme előtt lebegjen, így nekünk 
is. A Volán nem indul idén, csak az 
EBEL-ben, így megnyerhetjük a 
magyar bajnokságot is. A fiatalok 
tavalyi „tanulóéve” után már képe-
sek lesznek mérkőzéseket is eldön-
teni – mondta a csatár.

A Macik csapatkapitánya Fodor 
Szabolcs maradt. Az egyik kana-
dai légióst viszont minden bizony-
nyal nem láthatjuk az idén, Yashar 
Farmanara hazautazott gerincsér-
ve kezeltetésére. A fiatal Túróczy 
Őrs októberig Miskolcon kezd, ám 
mivel felvették a kölni testnevelé-
si egyetemre, valószínűleg német 
alacsonyabb osztályban folytatja a 
hokit.

A témáról bővebben a minap.
hu-n olvashatnak. A Miskolci Je-
gesmedvék Ferencváros elleni sze-
zonnyitója pénteken, lapzártánk 
után ért véget.

Soós P. | fotó: Mocsári L.
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Tehetséggondozó szakkörök  
az Avasi Gimnáziumban
Az Avasi Gimnázium tehetséggondozó foglalkozásokat indít szep
tember 1415től 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) 562-289es telefonon vagy személyesen le
het az iskolatitkárnál.    Bővebb információ: www.avasi.hu.

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.

Akció 2012. 09. 08-tól 2012. 09. 14-ig
Ariel gél kapszula, 16 db-os, 94 Ft/db 1499 Ft
Coccolino öblítő 1 l 499 Ft
Lenor öblítő 1 l  699 Ft
Lenor öblítő 2 l, 549 Ft/l 1099 Ft
Silan öblítő 2 l, 499 Ft/l 999 Ft
Arilux mosógél 4 l, színes, fehér, 275 Ft/l 1099 Ft
Tomi Kristály gél baby, 1,5 l, 666 Ft/l 999 Ft
Tomi Kristály mosópor, 400 g, 748 Ft/kg 299 Ft
Biopon Takarékos mosópor, 400 g, 498 Ft/kg  199 Ft
Mosószóda 1 kg  339 Ft
Pantene Pro-V sampon 400 ml, 2222 Ft/l 889 Ft 

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

1 NAPOS KIRÁNDULÁSOK  

AUTÓBUSSZAL, MISKOLCRÓL

agykontroll
GyeRekeknek

szeptember 21–22–23-án
Miskolcon.

Tel.: 06-30/598-6468
www.egyrejobban.mindenkilapja.hu

Akció! Akció!
Újabb, nagyszabású akció kezdôdött  

szeptember 17-ig valamennyi üzletünkben!
Rama kockamargarin 250 g  199 Ft

Egységár: 796 Ft/kg

Delikát 8 250 g  459 Ft
Egységár: 1836 Ft/kg

coop fóliás sonka 1 kg  1299 Ft
Medve sajt natúr 8 cikk, 140 g  229 Ft

Egységár: 1635,71 Ft/kg

Pöttyös Túró Rudi natúr 51 g  109 Ft
Egységár: 2137,25 Ft/kg

coop cérnametélt, szélesmetélt 8 toj., 200 g  159 Ft
Egységár: 795 Ft/kg

karaván vák. kávé 250 g  499 Ft
Egységár: 1996 Ft/kg

Pur mosogató ex. citr. utt. 500 ml  249 Ft
Egységár: 498 Ft/kg

Baromfit árusító üzleteinkben:
Elôhûtött csirkecomb, egész 1 kg  649 Ft

HA Még nEM TARTozik TöRzsvásáRlóink közé,  
REgiszTRálTAssA MAgáT,  

kéRjE MunkATáRsAink sEgíTségéT!  
EgyEs TERMékEk vásáRlásánál  

TöRzsvásáRlóink kEDvEzMényT kAPnAk!

Szilvásváradi Erdészeti Erdei Iskola fejlesztése 
Az EGERERDŐ Erdészeti Zrt.  
65 638 176 forint támogatást nyert 
el a „Szilvásváradi erdei iskola fej-
lesztése” című, KEOP-3.3.0/09-
2010-0002 jelű pályázatával. 

A fejlesztés közel 73 millió forintból 
valósult meg. Az összegből szerveze-
ti és infrastrukturális fejlesztések tel-
jesültek.

Az erdei iskola oktatói erdőpedagó-
giai továbbképzés során bővítették is-
mereteiket, illetve a helyi általános is-
kola pedagógusainak nagyobb arányú 
bevonása a környezeti nevelési mun-

kába is megvalósul a szervezeti fejlesz-
tések között.

Az infrastrukturális fejlesztések a 
Szalajka-völgy három területét érin-
tették.

A Szilvásváradi Erdészeti Erdei Is-
kola oktatói remélik, hogy a fejlesztés 
hatására jelentően javul az iskola szín-
vonala, nő az idelátogató csoportok 
száma, illetve tartózkodási ideje, miál-
tal mind több gyerekkel sikerül megis-
mertetni a természet értékeit.

További információért  
keresse fel honlapunkat:  

www.szilvasvaradierdeiiskola.hu 

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Szerkesztőségünk  
az alábbi címen érhető el:
3525 Miskolc, KisHunyad u. 9. 
Fax: 46/503508
Tel.: 46/503500/215 mellék 
Email: info@mikom.hu
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Szeptember 8. | Szombat 
10.00 | Bonsai-kiállítás. Magyarországon 30 éves a 

bonsai-kultúra. Ifjúsági Ház.
10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti 

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

don többek között: Dáridó Lajcsival, Kasza Tibi, 
Hooligans, Modern Talking. 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

10.00 | Bonsai-kiállítás. Magyarországon 30 éves a 
bonsai-kultúra. Ifjúsági Ház.

10.30, 16.00 | Majolenka hercegkisasszony. 
Évadnyitó előadás. Csodamalom Bábszínház.

12.00–24.00 | Miskolci Sörfesztivál. A színpa-
don többek között: Fásy mulató, Bohemian Betyars, 
Sugarloaf, Irigy Hónaljmirigy, Miskolci Dixieland 
Band, Boney M, Piramis. Népkert, Sportcsarnok.

Szeptember 10. | hétfő
09.30 | Várandós-jóga. Ferencsikné Edit jógaokta-

tóval. Holdam udvar.

11.10 | Baba-mama jóga. Ferencsikné Edit jógaok-
tatóval. Holdam udvar.

16.30 | Balett kicsiknek. Interaktív bemutató óra, 
Lőrincz Krisztina vezetésével. Ifjúsági Ház.

17.00 | Iyengar jóga. Nagy János jógaoktatóval. 
Holdam udvar.

18.00 | Jóga. Interaktív bemutató óra Halmos Edit 
vezetésével. Ifjúsági Ház.

Szeptember 11. | kedd
10.00 | Baba-mama klub. A gyereknevelés művé-

szete. Holdam udvar.

Szeptember 12. | Szerda
10.00 | Szülők klubja. Kötődés a fogantatás előtt-

ről, avagy mit és hogyan befolyásolhat az anyai 
gondolat? Meghívott szakértő témavezető: Nagy-
Herschman Aletta. Holdam udvar.

17.00 | Család és hivatás klub. Az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár gyermekvállalás támogatá-

sára nyújtott ellátásai. Meghívott szakértő: Hosszú 
Zsuzsanna, pénzbeli ellátási és ellenőrzési osztály-
vezető, OEP. Holdam udvar.

17.00 | A gyógyszerész festőműtermében. Mű-
vészeti Szabadegyetem Végvári Zsófia doktoran-
dusszal. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

18.00 | Prága – Plzen – München. Világjárók Tár-
sasága, Kuripla József vetítéses előadása. Ifjú-
sági Ház.

Szeptember 13. | cSütörtök
17.00 | Zumba. Zámborszky Eszter zumbaoktatóval. 

Holdam udvar.
18.00 | Hastánc. Zámborszky Eszter hastáncoktató-

val. Holdam udvar.
19.00 | Zene-Szóval. A Miskolci Szimfonikus Zene-

kar koncertje. Művészetek Háza.

Szeptember 14. | péntek
09.00 | Fazola-fesztivál. Miskolc.

09.00 | Műszaki pályák népszerűsítése, 
szakmai bemutatók. Sétálóutca.
10.00 | Tudományos konferencia Energia és 
környezet címmel. MAB-székház.

18.00 | Lélekünnep. Győri kapui református temp-
lom.
18.00 | Zenei meditáció. 
19.00 | Lélek ünnep. Jeszenszky István Sky és 
barátainak koncertje. 

Szeptember 15. | Szombat
09.00 | Kincskereső túra. Kulturális Örökség Napjai. 

Indulás az Ifjúsági Háztól.
09.00 | Fazola fesztivál. Újmassa.

09.00 | Zenés kisvonat Újmassára. Doroty-
tya úti megálló.
 10.00 – 17.00 | Fazola szabadtéri ren-
dezvény.

10.00 | Megnyitó.
10.20 | Diósgyőri kohászok emlékkopja-ko-
szorúzása.
10.40 | A Perecesi Bányász Fúvószenekar 
műsora.
11.00 | Tiszteletbeli kohászok fogadása.
11.30 | Látványcsapolás a műemlékko-
hóból.
11.45 | 12. Fazola Frigyes díszműkovács verseny.

10.00 | Társastánc fiataloknak. Interaktív bemu-
tató óra Hornyák Zsolt vezetésével. Ifjúsági Ház.

10.00–14.00 | Workshop. Tanítások zenéről, me-
ditációról, gyógyításról Jeszenszky István vezetésé-
vel. Miskolc, Vár u. 9.

21.00 | Indygo lemezbemutató koncert. Kultu-
rális Örökség Napjai. Ifjúsági Ház.

Szeptember 16. | vaSárnap
10.30 | Az ezüst furulya. Bábelőadás. Csodama-

lom Bábszínház.
14.00–21.00 | 10. Csaba-nap. Színpadi progra-

mok, szűrések, állapotfelmérések, ugrálóvár, gö-
rénysimogatás, csacsifogatozás, kézművesség, 
íjászkodás, rohamkocsi-bemutató, gyermekprogra-
mok. Gárdonyi Géza Művelődési Ház.

kiállítáS:
» Hideg nyalat és spanyol tekercs. A fagylalt, a jég-

krém és a parfé története. Szeptember 30-ig láto-
gatható. Herman Ottó Múzeum, papszeri épület.

» Divat a divatban. A kortárs alkalmazott textilmű-
vészeti tárlat szeptember 15-ig látogatható. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

» Zombori József grafikusművész kiállítása. 
Szeptember 30-ig látogatható. Színháztörténeti és 
Színészmúzeum.

» részletes programok a minap.hu-n

Szeptember 10. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Nagykörút, köz-
életi magazin (Hálózat TV) (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, válogatás a Miskolc Te-
levízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Amikor a sasok lecsapnak, ame-
rikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 11. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Egészség-be-
fektető klub (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetí-
tés felvételről 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az éjszaka mestere, ausztrál–kanadai film (Hálózat TV) (16) 
23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 12. | Szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Dimenzió, 
esélyegyenlőségi magazin (Hálózat TV) (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 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Tájoló, magyar ismeretterjesztő 
műsor (Hálózat TV) (12) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 13. | cSütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Aki-
nek sebeivel gyógyultatok meg…” (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 
ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A gyanú, amerikai 
film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 14. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Irányjelző, au-
tósok műsora (Hálózat TV) (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.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc 
Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Feketén-fehéren, francia-amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–
06.00 Képújság.

Szeptember 15. | Szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi 
szent helyek üzenete 19. rész (Hálózat TV) (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 (Háló-
zat TV) 21.00 SlágerMix Attilával (Hálózat TV) (6) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) (12) 23.00–07.00 Képújság.

Szeptember 16. | vaSárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-
show (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 
19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.35 Hírhá-
ló (Hálózat TV) 21.00 Tűz Afganisztánban, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–07.00 Képújság. 

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

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). 

Szeptember 13. | 17.00 Az ajtó; magyar–német film | 12 |(Béke-terem) | 17.30, 
20.00 Tegnap éjjel; amerikai–francia romantikus film | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 
Szerelem a hatodikon; feliratos francia vígjáték | 12 | (Béke-terem).

Szeptember 14–23. | 9. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfeszti-
vál | Ingyenes vetítések (Uránia-terem, Béke-terem, Nagyterem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Step up 4. – Forradalom (MB premi-
er, digitális 3D) | 12 | 11.00 (szo–v), 13.15, 
15.30, 17.45, 20.00 – 22.15 (p–szo)
A Bourne-hagyaték (F premier) | 16 | 11.30 
(szo–v), 14.15, 17.00, 19.45 – 22.30 (p–szo)
A feláldozhatók 2. (MB) | 16 | 11.45 
(szo–v), 14.00, 16.15, 18.15, 20.30 – 
22.30 (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, 16.00
Az emlékmás (MB) | 16 | 12.45 (szo–v), 
17.30, 19.45
Marsupilami nyomában (MB) | 12 | 
10.45 (szo–v)
Amit még mindig tudni akarsz a 
szexről (MB) | 12 | 18.00

Apa ég! (MB) | 16 | 20.30
A sötét lovag – Felemelkedés (MB) | 
16 | 20.15
Rómának szeretettel (F) | 12 | 15.00, 
19.30 – 22.00 (p–szo)
Abraham Lincoln, a vámpírvadász 
(MB digitális 3D) | 16 | 18.30 – 21.45 (p–
szo)
Jégkorszak 4. – A vándorló konti-
nens (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
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 – szeptember 7–12. ››››››››››

» » A diósgyőri plébániatemplom Mária neve búcsúját szeptember 9-én, vasárnap tartják. 
Az ünnepi szentmisét Juhász Ferenc kanonok, gyöngyösi plébános mutatja be. Szerdán, 12-én, Mária 
napján az este fél 7 órai szentmisét Palánki Ferenc püspök, mindszenti plébános mutatja be. 

» Szeptember 14-én, pénteken a KÉSZ miskolci csoportja rendezésében Flach An-
tal csembalóművész tart előadást a Fráter György Katolikus Gimnázium zenetermében Beethoven 
szakrális művészete címmel, délután fél 6-tól.

» A Búza téri görög katolikus székesegyház felszentelésének 100. évfordulóján ünnepi szent 
liturgiát mutatnak be szeptember 15-én, szombaton 10 órai kezdettel.

hArAng-hírek ››››››››››››››››››››››››

Fazola-fesztivál – szeptember 14–15.

Ezen igazán kényelmes olvasni a friss miskolci híreket…!

Mert indul a nagy minap.hu-játék!Mert indul a nagy 

Csak két kattintás!             Lájkoljon!
Hetente értékes nyereményeket sorsolunk ki azok között, akik lájkolják a miskolci 
hírportál, a minap.hu facebook-oldalát, és megosztják ottani felhívásunkat. A ha-
todik hét után pedig kisorsoljuk fôdíjunkat, az ACER Iconia TABletet!

ön Is mEgnyERhETI!

9. Jameson CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivál
Szeptember 14. | péntek
Művészetek Háza, Nagyterem
18.00 | Megnyitó ünnepség
19.00 | Nyitófilm. Vadállatok
Művészetek Háza, Uránia-terem
21.00 | Dokumentumfilm kategória filmjei.
22.00 | 8. Fesztiválok Találkozója.
Szent István tér
18.30 | Vaultage koncert.

Szeptember 15. | Szombat
Művészetek Háza, Nagyterem
16.00 | Információs vetítés. Az élet csodaszép.
18.30 | Nagyjátékfilm kategória filmjei.
Művészetek Háza, Uránia-terem
18.00 | Dokumentumfilm kategória filmjei.
21.00 | Kitekintő film. Tüskevár
Művészetek Háza, Béke-terem
13.00–17.00 | Iránytű. Doku workshop.
18.00 | Ismétlés. Dokumentumfilm kategória.
19.00 | 8. Filmfesztiválok Találkozója.

Szent István tér
20.00 | Kerekes Band-koncert.

Szeptember 16. | vaSárnap
Művészetek Háza, Nagyterem
16.00 | Nagyjátékfilm kategória filmjei.
Művészetek Háza, Uránia-terem
15.00 | Ismétlés. Nagyjátékfilm kategória filmjei.
16.30 | Dokumentumfilm kategória filmjei.
19.30 | Kitekintő film. Sötétségben.
22.00 | Ismétlés. Nagyjátékfilm kategória filmjei.
Művészetek Háza, Béke-terem
14.00 | CineClassics. Casablanca-konferencia.
18.00 | Agnieszka Holland mesterkurzusa.
20.00 | Ismétlés. Dokumentumfilm kategória.
22.00 | 8. Filmfesztiválok Találkozója.
Szent István tér
18.30 | Kluters-koncert. 
20.00 | Anima Sound System-koncert. 
Avasi Gimnázium, Színházterem
10.00 | Jameson CineFest Gyermeknap.

HIrDetéS

HIrDetéS

Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél biztonsági ajtók beépít-
ve már 59 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók (mű-
anyag, fa, alumínium) cseréje óriási kedvez-
ménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. 
érdeklődni: 30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru-
ház I. emelet.  Nyitva: h–p 9–14 óráig, sz 9–12 
óráig.

Hatha jóga gyakorlásával a lelki kiegyensú-
lyozottságért, és a testi egészség, fiatalság, vi-
talitás megőrzéséért! tapasztalja meg a jóga 
jótékony élattani hatásait szerdánként, 17.30-

tól, Miskolc, Szűcs S. u. 5. (a plaza mellett) tel.: 
20/8015-232.

Házvezetőnői állást vállalok, bennt la kás sal. 
Belföldön, vagy magyar családnál külföldön is. 
tel.: 30/587-16-11.

Raktárak, csarnokok különféle méretben, jó 
parkolási és rakodási lehetőséggel kiadók. Bor-
sod Autó Kft. Miskolc, Zsolcai kapu 9–11.tel.: 
30/9253-511.

Társajánlás minden korosztálynak. Szemé-
lyes, közvetlen, kényelmes, az idő mindenkinek 
drága, másra is fordítható. Válassza a társkere-
sésnek ezt a formáját! Zenit társkereső Iroda, 
Miskolc, Baross G. u. 17. tel.: 30/445-6741.

Zene-Szóval
A Miskolci Szimfonikus Zenekar egyedülálló koncertre hívja Önt és családját 

2012. szeptember 13-án, csütörtökön, 19 órakor, 
a Művészetek Házába.

Zene-Szóval, Pomádé király új ruhája kicsiknek és nagyoknak. 
Jegyek kedvezményes, 500 Ft-os áron kaphatók  

a Művészetek Háza jegyirodájában (3525 Miskolc, Rákóczi u. 2.)

www.mso.hu                   Minden érdeklődőt szeretettel várunk!   Mindenkor  Sokszínűen, Önökért!
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Éljen a pihenés!
Életünkben megvan a jelentősége 

az együtt töltött, tartalmas sem-
mittevésnek is. A színházi világ-
ban a hétfő szünnap, ám a társu-
lat szerette volna a miskolciakkal 
együtt megünnepelni a szabad-

napot, így vasárnap rendeztek  
Szünnap ünnepet. A „közös sem-

mittevés” tartalmas lett. Példá-
ul lehetett nyerni filmnézést Sza-
bó Máté rendezővel, jegyet a Mi 

és Miskolc életútjátékra, halászle-
vet Béres Attila rendezőtől, vagy 

öt perc szórakoztatást Kiss Csaba 
igazgatótól a függőágynál. Ilyen 

változatosan semmit tenni szinte 
már művészet… (fotó: Juhász Á.)

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

Laura Dave: A válás ünnepe
A házasság vagy a válás nehezebb dön-
tés vajon egy pár életében? Gwyn Hun-
tington 35. házassági évfordulójára 
készül férjével. Képeslapra illő házuk-
ban utoljára látják vendégül barátai-
kat férjével, Thomasszal, hiszen ez vá-
lási ünnepük is egyben. A rendhagyó 
esemény rendhagyó módon válik em-
lékezetessé a feleség jóvoltából. Maggie 
a vándorélet után eljegyezte magát egy 
csodás férfival, és közös vállalkozásba 
fognak. Bármennyire is eltérők a körül-
ményeik és a koruk, Gwyn és Maggie 

helyzete mégis azonos. Együtt keresik a választ a kérdésre, hogy mi-
kor kell küzdeni egy kapcsolatért, s mikor kell végleg elengedni azt?

Rhonda Byrne: A varázslat
Egy szó megváltoztat mindent. Több 
mint húsz évszázadon keresztül egy 
szent irat félreértett szavai majdnem 
mindenkit megtévesztettek. A történe-
lem során csak nagyon kevesen ismer-
ték föl, hogy ezek a szavak egy rejtvény 
alkotórészei. Amint fölfeded a rejtélyt, 
egy új világ tárul a szemed elé. A va-
rázslatban Rhonda Byrne a világ elé 
tárja ezt az átalakító erejű tudást, majd 
egy varázslatos utazás során megtanít-
ja, hogyan alkalmazd a mindennapja-
idban. Ha tudod, mit kell tenned, hogy 
működésbe hozd a varázslatot, álmaid életét élheted. A kötet pedig 
segít az élet irányításában, a varázslat felé.

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

Tegnap éjjel
Egy érzelmileg erőtel-
jes, romantikus film a 
bizalomról, a vágyról, 
a megcsalásról, a mo-
dern szerelemről és há-
zasságról. A film a hű-
ség „szürkezónáiról” is 
szól. Az alkotás fősze-
replője egy fiatal, elbű-
völő és jómódú New York-i pár, akik ugyanazon éjjel esnek kísér-
tésbe. Tökéletesnek tűnő kapcsolatuk meghatározó próba előtt áll, és 
olyan döntéseket kell meghozniuk, melyekre egyikük sem számított, 
amikor csupán egy éjjelre különválnak.

színes, mb., am.–francia romantikus dráma, korhatár 12 év
Művészetek háza, uránia-terem; szeptember 13., 17.30, 20.00

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

Akkor és most…  Az 1878-ra felépült Három rózsa szálloda 
és kávéház megőrizte hasonló nevű, de földszintes elődjének emlé-
két. A rózsák mindhárom homlokzaton ma is láthatóak. Horváth Já-
nos 1905–1907 között volt a szálloda irányítója, a képeslap is ekkor 
készült. Azonban nem valós állapotot mutat. A szálloda, a színház, 
a Megay-cukrászda, előtte a gázlámpa, vele szemben a túloldalon az 
illemhely bódéja, a körülötte állók és az álló villamos a valós kép. A 
kor divatját mutató személyek (két férfi, két nő, fiatal pár, három fér-
fi) azonban applikációk, mint ahogy a kávéház előtti lovak is. Kelle-
mes látvány, amely a szálloda kérésére készült. A város legnagyobb 
szállodája 1934-ben, 56 évi működés után szűnt meg. 
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója) 155 éve, 1857. szeptember 

3-án Miskolcra érkezett Fe-
renc József császár. Szállása a 
megyeházán volt, kikocsiztak 
vele Hámorba, a várost fák-
lyákkal világították ki, az Ava-
son pedig tűzijátékot tartottak. 
A fogadóbizottság elnökének 
hirtelen halála miatt a császár 
másnap reggel el is utazott.

155 éve, 1857. szeptember 
3-án nyílt meg Miskolc jelen-
legi kőszínháza. Vörösmar-
ty: Marót bán című darabját 
Latabár Endre színtársulata 
adta elő. 

85 éve, 1927. szeptember 
8-án avatták fel a Zsolcai kapu-
ban (a Rudolf laktanya előtt) a 
10-es honvéd szobrot, így em-
lékezve Miskolc háziezredé-
nek első világháborús harcai-
ra. A felüljáró építése miatt a 
szobrot 1976-ban elszállítot-
ták eredeti helyéről. A Hősök 
temetőjéből 1998-ban került a 
Herman Gimnázium elé.

Hétforduló ›››››

Névadó – Benczúr Gyula
Szirmán a Babits Mihály és 
Hajnóczy József utca által 
övezett, keletről a Mis-
kolci út és a Kassák La-
jos utca által határolt 
utca. Nagy-Miskolc ki-
alakulása előtt, 1950-ig a 
festő nevét nem idézte ut-
canév településünkön.

A névadó Nyíregyházán 
született, középiskolai tanulmá-
nyait Kassán folytatta, ahol egy 
magániskolában rajzolni és feste-
ni is tanult. 1861-től München-
ben élt, később itt nősült, s a Kép-
zőművészeti Főiskola tanáraként 
dolgozott 1883-ig. Ekkor hazatért, 
mesteriskolát alapított, amelynek 

haláláig vezetője volt. Halála 
után tanítványai megala-

pították a Benczúr Tár-
saságot. Szécsény tele-
pülés városrésze pedig 
az emlékére Dolányról 
Benczúrfalvára változ-

tatta nevét. Munkássága 
történelmi témájú képek-

ben, portrékban, mitológi-
ai témákban és aktképekben telje-
sedett ki. Legismertebb alkotásai: 
Hunyadi László búcsúja, II. Rá-
kóczi Ferenc elfogatása, gróf And-
rássy Gyula, Erzsébet királyné. 
(1844–1920 között élt. Csáthi Sza-
bó István miskolci gyógyszerész-
hez rokoni szálak kötötték.)        D. I.

Otthon a vízi világban
Az iskolakezdés sok intéz-
ményben szinte együtt jár 
az úszástanulással. Mint 
sport ugyan vesztett nép-
szerűségéből, de még min-
dig sikeres, bizonyítja ezt a 
számos olimpiai érem is.

Kollár Zoltán edzőként a 13–15 
éves korosztályt készíti fel. Egész 
élete a vízhez, az úszáshoz köti, 
habár első találkozása a vízzel 
nem alakult túl jól.

– A szüleimmel nyaraltunk 
a Balatonnál, amikor majdnem 
belefulladtam a vízbe, így ami-
kor hazajöttünk, be is írattak 
úszni. Általános iskola második 
osztályában tanultam meg úsz-
ni, s benne maradtam ebben a 
világban – mondja Kollár Zol-
tán, aki kezdetben Szécsi Tamás 
növendéke volt, több évtizede 
pedig edzőként tevékenykedik.

Mint kiemelte, úszni csodá-
latos, a súlytalanság érzése elér-
hető, emellett az egészsége meg-
őrzésében is nagy szerepe volt a 
sportolásnak.

– Az 1976-os montreali olim-
piai csapatból egy hajszállal 
maradtam le. Az akkor nagy 

kudarcélmény volt, amit spor-
tolóként sosem sikerült elfelej-
teni, de edzőként számos siker 
kárpótolt érte – emlékezett visz-
sza Kollár Zoltán. Hozzátette, a 
kedvenc száma versenyzőként 
a kétszáz pillangóúszás volt, ám 
edzőként nem engedheti meg, 
hogy kivételezzen. A Testneve-
lési Főiskola elvégzését követő-
en több sportoló sikerében köz-
reműködött. Két évig edzője volt 
Darnyi Tamásnak, de foglalko-
zott Szilágyi Zoltánnal is.

Kollár Zoltán 14 évig Görög-
országban is edzősködött, ahol 
egy fiút megtanított úszni, fog-
lalkozott vele, s végül rövidpá-
lyás Európa-bajnoki ezüstér-
mest faragott belőle…

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

köztünk élnek ››››››››››››

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; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csabai 
kapu 9–11.): 46/560-080; MISEK Diósgyőr (Kórház u. 1.): 46/531-799; Fog-
orvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek házi-
orvosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély 
116-123. áldozatsegítő vonal: 80/225-225. MihŐ műszaki ügyelet: 
46/379-360. MivÍz központi ügyelet: 46/519-339. éMász-hibabejelentés: 
40/42-43-44. Közterület-felügyelet: 46/502-579. in Memoriam Temet-
kezés (halottszállítási ügyelet): 46/353-909, 30/677-7958. állategészség-
ügyi Telep (kóbor, elhullott állatok bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. 

közérdekű ›››››››››››››››››››››››››››››››

100 éve írták…
Jeges Ernő, amikor befejezte a 
pannonhalmi apátság új gimná-
ziumának falfestményeit, 1943-
ban a budapesti Nemzeti Újság-
nak a következő tájékoztatást adta: 
„... ugyancsak ennek a gondolat-
nak a jegyében született meg má-
sik falfestményem terve is, amelyet 
Miskolc városa számára festettem. 
… Itt abból indultam ki, hogy a vá-
ros a hagyomány szerint első kirá-
lyunk, Szent István alapítása. … Fő 
jelenete, amikor a nagy király püs-
pökei és papjai körében átadja az 
újonnan alapított és felszentelt ka-
tolikus templomot Miskolc város 
elöljáróinak.” Az interjú bemutat-
ja az elkészült alkotás képét. A vá-
szonra festett nagyméretű alkotás 
állítólag a városháza dísztermé-
nek falára került. Egykori múzeu-
mi szakemberek tudni vélték, hogy 
a díszterem valamikori felújítása 
során a kép a falról lekerült, s gon-
dosan összehajtogatva a múzeum-
ban helyezték el. Sorsa ismeretlen, 
de a kép elkészült, a Nemzeti Újság 
1943. október 8-ai számában meg-
jelent fénykép bizonyítja.

Dobrossy István

Madarak a galériában. Rekordmennyiségű gyermekrajz 
érkezett az Északerdő Zrt. hagyományos rajzpályázatára, amellyel 
a madarak és fák napját ünneplik. A legjobb munkákból tematikus 
tárlatot rendeztek a Miskolci Galéria Feledy-házában, ám egy na-
gyobb, 400 rajzot megmutató tárlat már az Ifjúsági Házban is lát-
ható. (fotó: M. L.)


