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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Vadas-boros 
ínyencségek
a gasztronómiai fesztiválon va-
das ínyencségeket, a borudvarban 
kitűnő nedűket kóstolhatunk.  
gaszt-rovat | 7. oldal

romák 
kanadában
Minden jogorvoslati lehetőséget 
kihasználva, korábban akár 4-5 
évig is kihúzhatták kanadában.  
helyzet-kép | 8. oldal

CineFest: egy héten át forog a film
Ha szeptember, akkor 
CineFest. Pénteken este bein-
dult a mozigép, kezdetét vette 
a nemzetközi filmfesztivál. 

Az idén is magas a színvonal, amit 
mi sem bizonyít jobban, mint az, 
hogy Oliver Stone legújabb alkotá-
sával melegíthetett be a közönség, a 
bulizni vágyókat pedig már első este 
a Paddy and the Rats pörgette fel.

A szeptember 23-áig tartó nem-
zetközi esemény tematikája nem 
változott, ám tartalma, mint min-
den évben, ezúttal is számos új-
donsággal várja az érdeklődőket. 
Minden napra jut egy – olykor két 
– koncert, 69 versenyfilm pedig 4 
kategóriában – nagyjáték-, doku-
mentumfilm, kisjáték- és kísérle-
ti film, animációs film – versenyez 
a nézők és természetesen a zsűri 
kegyeiért, de lesznek kitekintő fil-
mek, és folytatódik a CineClassics 
sorozata is, amely ezúttal a 70 éve 

készült Casablanca körül forog 
majd. A szakmai programok egy-
mást érik, ahogyan a neves külföl-
di szakemberek, s többek között az 

Anima Sound System, a colorStar, 
a The Carbonfools koncertjei is.

A 9. CineFest hivatalos megnyi-
tóját lapzártánk után tartották, de a 

minap.hu-n napról napra friss film-
fesztiváli élményekkel jelentkezünk.

K. J. | fotó: mocsári L.
» program: 11. oldal, minap.hu

Ősszel jöhet a meleg víz

Befejeződött a héten az utolsó 
– a Miskolci Geotermikus Pro-
jekt részét képező – kistokaji 
visszasajtoló kút építése is, no-

vem berre az a vezetékrendszer 
is elkészülhet, amely a miskolci 
távhőrendszerbe juttatja el a me-
leg vizet.         » cikkünk a 3. oldalon

Három évre írt alá Rudolf
Az Újpest legyőzése után 

Debrecenben vereséget 
szenvedett a Ligakupá-

ban a DVTK. A hét híre 
mégsem a lejátszott mecs-

csekhez kötődik: Rudolf 
Gergely, a magyar váloga-
tott csatára szerdán három 

évre szóló szerződést írt 
alá a DVTK-val.

» részletek a 9. oldalon

„Fészekrakók” nyomában
Jó néhány „fészekrakós” lakást el-
hagytak az utóbbi időben a lakóik 
a megszaporodott hatósági ellenőr-
zéseknek köszönhetően. Az ingat-
lanokban elképesztő állapotokat 
találtunk, a szomszédok pedig egy-
szerűen nem értették, hogyan fa-
julhatott idáig a helyzet, amikor ők 
szinte folyamatosan, már 2008-tól je-
lezték a problémákat az illetékes ha-
tóságoknak. » részletek a 4. oldalon

Élményváros
Miskolcon néhány kilomé-
teren belül elérhető minden 
olyan élményelem, ami miatt 
érdemes a pihenésre, kirán-
dulásra vágyóknak elindulnia 
errefelé, így egy jó marketing-
tervvel, egységes „termékként” 
eladható lehet a vendégek szá-
mára a város a TDM-szervezet 
vezetője szerint.

Vajon most mit ismernek 
Miskolcból, mire kíváncsiak 
messziről jött vendégeink – 
és persze milyen élményekkel 
távoznak? 

» cikkeink az 5. oldalon

Új projektek, megújult Kamara a színházban
Új színben várja nézőit péntektől a 
Kamara, s a miskolci nemzeti a be-
mutatók mellett újabb projektekkel 
is várja a művészet, a színház ked-
velőit.

Operácskák, gyermek- és ifjúsá-
gi bérletek, Színház és Tudás, új 
szponzorációs rendszer, s a páholy 
újragondolva – ezekkel is várják a 
kultúra kedvelőit a teátrumban. 

A Kamara a Szabó Máté által 
rendezett – és a Nyári színházban 
már játszott – Én és a kisöcsém 
című Eisemann Mihály-darab-
bal debütált a nagyközönség előtt 

pénteken (a főszerepben Ull-
mann Mónikával és Harsányi At-
tilával). Az újabb projektek pe-
dig a színház hosszú távú életét és 
a várossal való kapcsolatát erősí-
tik. A gyerekek számára operabe-
avató sorozatot indítanak, a pá-
holy partik megszűnnek, helyüket 
három közösségi rendezvény ve-
szi át, az Évad nyitány, a Nagy szín-
házi karácsony és az Évadzáróra. 
A miskolci nemzetinek önkénte-
sei, hivatalos beszállítója is lesz, s 
a Miskolci Páholy 2.0 is megújult 
formában várja majd tagjait.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Apartman hotel a centrumban

Apartman hotelként üzemel-
teti Miskolc a Görgey utca 4. 
szám alatt eredetileg lakóház-
nak, egészen pontosan az or-
szág egyik legdrágább, társas-

háznak megépített ingatlanát. 
A Centrum Apartman Hotelt 
hétfőn mutatták be a sajtó kép-
viselőinek.

» cikkünk a 3. oldalon

Részletek a minap.hu-n
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Miskolci Napló
a város lapja

» Élelmiszerek csomagolása. 
Csak tudományosan megalapozott, egész-
ségre utaló kifejezések szerepelhetnek az 
élelmiszerek csomagolásán. Az Európai Bi-
zottság elfogadta azt a 222 tételből álló 
jegyzéket, amely egybegyűjti az élelmisze-
rek csomagolásán olvasható, egészséget 
befolyásoló tájékoztató kijelentéseket. A lis-
ta megkönnyíti a vásárlók és a vállalkozások 
tevékenységét. Az élelmiszereken alkalmaz-
ható, egészségre vonatkozó állítások jegyzé-
két a Bizottság 432/2012/EU rendelete tar-
talmazza.

» Őszi érettségi. A 2012/2013. tanév 
október-novemberi érettségi írásbeli vizsgái 
országosan egységes időpontban, október 
12-én kezdődnek a nemzetiségi nyelvek-
kel. Ezt követik a fizika, ének-zene, vala-
mint a művészeti tárgyak vizsgái. Megyénk-
ben nincs nemzetiségi oktatás, így az első 
megmérettetés a magyar nyelv és irodalom 
írásbeli vizsgája lesz a diákok számára (ok-
tóber 15-én). Ezt követik a szóbeli vizsgák. 
Emelt szinten november 7–13., míg közép-
szinten november 22–30. között adhatnak 
számot tudásukról a maturálók. Megyénk-
ben összesen 1114 fő jelentkezett érettségi 
vizsgára, akik 1256 érettségi vizsgát fognak 
teljesíteni 14 vizsgahelyszínen, 26 vizsgabi-
zottságba sorolva. Ebből az emelt szintű je-
lentkezések száma 201. A legtöbben angol 
nyelvből (92 fő), kémiából (26 fő), valamint 
német nyelvből (25 fő) érettségiznek emelt 
szinten.

» Focitorna. Szeptember 15-én szom-
baton délelőtt 10 órától a Fáy utcai Vasas 
Sporttelep műfüves pályáin rendezik meg 
a Kormányhivatalok I. Foci Tornáját. Mind 
a húsz kormányhivatal benevezte kispályás 
csapatát, így a küzdelmek 4 pályán, ötös 
csoportokban kezdődnek majd el, és mind 
a négy ágról a körmérkőzések 2-2 legjobbja 
folytathatja majd a versengést a torna egye-
nes kiesés szakaszában. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal 10 fős csa-
pattal vesz részt a focitornán.

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

szeptember 9. | vasárnap

Diósgyőri búcsú. A diósgyőri or-
szágzászlónál az ünnepélyes zászló-
felvonással vette kezdetét a hagyo-
mányos diósgyőri Mária-búcsú. A 
programok egészen estig várták az 
érdeklődőket. A búcsúi szentmisét 
Juhász Ferenc pápai káplán, gyön-
gyösi plébános celebrálta.

szeptember 12. | szerda

Évnyitó hangverseny. Tanévnyi-
tó hangversenyt rendeztek szerdán 
este a Miskolci Egyetem díszaulájá-
ban. A közönség többek között Mo-
zart- és Kodály-műveket hallhatott 
az egyetem Bartók Béla Zeneművé-
szeti Intézetének szimfonikus zene-
kara és női kara, valamint a Miskolci 
Bartók Kórus előadásában. A hétfőn 
kezdődött tanévet összesen 12 000 
hallgató, köztük több mint 3600 el-
sőéves kezdte meg a Miskolci Egye-
temen.

Folytatódó múzeumpedagó-
gia. Múzeumpedagógiai évnyitót 
tartottak a Herman Ottó Múzeum 
papszeri kiállítási épületében. Az ese-
ményre azokat a pedagógusokat hív-
ták meg, akik évek óta rendszeresen 
elviszik a gyerekeket kiállításokra. 
Maga a múzeumpedagógiai sorozat 
négy évvel ezelőtt indult útjára, azóta 
folyamatosan bővül, a célja, hogy já-
tékos formában próbálják a diákokat 
múzeumlátogatóvá nevelni.

Két SZMSZ? Az utóbbi közgyűlé-
seken, és főleg a múlt heti rendkívüli 
közgyűlésen tapasztalt levezető elnöki 
viselkedést kritizálta Bazin Géza ön-
kormányzati képviselő szerdai sajtó-
tájékoztatóján. Úgy látja, „két SZMSZ” 
szerint működik a miskolci közgyű-
lés – az egyik az MSZP-s képviselők-
re, másik a Fidesz – KDNP képvise-
lőire érvényes. A képviselő a jegyző 
véleményét kérte a kérdésben. Csiszár 

Miklós jegyző írásos válaszában – 
törvényi hivatkozások után – leszöge-
zi: levezető elnökként a város polgár-
mestere egy esetben sem szegte meg a 
vonatkozó jogszabályi előírásokat, ezt 
igazolja az a tény is, hogy a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhi-
vatal az ülésekről készült jegyzőkönyv 
alapján az ülés levezetése miatt törvé-
nyességi észrevételt nem tett. 

szeptember 13. | csütörtök

Tehetségígéretek. Mintegy 2600, 
hátrányos helyzetű gyermek él me-
gyénkben, közülük azonban leg-
alább száz kiemelkedő tehetségű. Az 
új köznevelési törvény egyik fontos 
alappillére a tehetséggondozás, mely-
re Miskolc nagyon jó lehetőségeket 
kínál – tudhattuk meg az Országos 
Gyermekvédelmi Konferencián. A 
rendezvényre az ország minden ré-
széből és a romániai Kovászna me-
gyéből is érkeztek szakemberek.

HIrdeTéS

Szirmán is robog az úthenger
Friss kavicsréteg került két mar-
tin-kertvárosi utcába, az ott élők 
szerint is „kegyetlenül rossz” útvi-
szonyokat most képviselői támo-
gatással sikerült kijavítani, mint-
egy 3 millió forintból. Hamarosan 
megkezdődhet a Babits utca asz-
faltozása is.

Két út felújításával készültek el 
nemrégiben a Martin-kertvá-
rosban és Szirmán. Közlekedésre 
szinte már alkalmatlanok voltak, 
ezért tartotta szükségesnek Ta-
kács Gábor (Fidesz – KDNP), a 
terület önkormányzati képviselő-
je ezen utcák mielőbbi felújítását.

– A Tavirózsa utca teljesen új 
zúzalékos felületet kapott, és ha-
sonló munkát végeztek Szirmán 
a Kassák Lajos utcában is. A 
képviselői alapomból volt meg 
a munkákra a fedezet. A kivite-
lezés teljes összege közel 3 mil-
lió forintot fog felemészteni – 
mondta Takács Gábor.

A martin-kertvárosi Malejkó 
Lászlóné elmondta, korábban, ha 
esett az eső, szinte úsztak a sárban.

– Borzalmas volt közleked-
ni rajta, így azért jobb, remé-
lem, az autók nem fogják kijár-
ni – mondta.

A szirmai Kassák utcában 
számos új családi ház van, a la-
kók szerint az építkezéskor a te-
herautók tönkretették a bur-
kolatot, ezért kapott most ez az 
utca is új kavicsréteget.

A közelmúltban kezdték meg 
a munkát, és a Babits utca aszfal-
tozásával együtt hamarosan be is 
fejezik. A városrészben azonban 
a képviselő elmondása szerint to-
vábbi fejlesztések várhatók. 

– Valószínűleg a csapadékvíz-
elvezető árkot fogják kitisztítani 
ősszel, a vezérárkot a városgaz-
da a közmunka program része-
ként, illetve nagyobb munkákba 
jövő tavasszal kezdünk, akkorra 
remélhetőleg nagyobb összeg áll 
majd rendelkezésre infrastruk-
túra fejlesztésére – mondta.

Kujan I. | fotó: Mocsári L.

napról napra ››››››››››››››››››››››
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» Csöbör Katalin (Fidesz) és Nagy Kálmán (KDNP) | or-
szággyűlési képviselő szeptember 15-én, szombaton délelőtt 9–12 óra kö-
zött lakossági találkozót tart az Avas III. Hajós u. Coop Áruház parkolójában.

» Sebestyén László (Fidesz) | országgyűlési képviselő lakossági találkozót 
tart szeptember 16-án, vasárnap reggel 8 órától a Bulgárföldön, a Fontana melletti par-
kolóban, tíz órától Perecesen, a Barátság téri templomnál; szeptember 25-én, kedden 
délután 3–4 óra között a Szent Ferenc (volt Móra) Általános Iskola előtt, délután 4–6-
ig a Tokaji F. utcai körforgalomnál.

» Katona Ferenc (Fidesz) | az 1. számú választókörzet önkormányzati képvi-
selője lakossági találkozót tart szeptember 18-án, kedden délután 2–4 óráig a Teleki S. 
Tehetséggondozónál.

» Takács Gábor (Fidesz) | a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselő-
je lakossági találkozót tart szeptember 18-án, kedden délután 1–4 óra között Szirmán, 
a Miskolci és a Kaptár utca kereszteződésénél; szeptember 19-én, szerdán délután 3–5 
óráig a martin-kertvárosi Piac téren.

» Gonda Géza (Fidesz) | a 3. számú választókörzet önkormányzati képviselő-
je lakossági találkozót tart szeptember 26-án, szerdán délután 2–5 óráig a Csaba vezér 
úton, a Coop Áruház parkolójában.

» Eperjesi Erika (Fidesz) | a 8. számú választókörzet önkormányzati képvise-
lője lakossági találkozót tart szeptember 24-én, hétfőn délután 2–4 óráig a Petneházy 
óvoda előtt, délután 4–6 óráig az Aulich utcai 38-as buszvégállomásnál.

» Molnár Péter (KDNP) | a 9. számú választókörzet önkormányzati képviselője 
lakossági találkozót tart szeptember 20-án, csütörtökön délután 4–6 óráig a Vörösmar-
ty u. 17. szám alatti Profi üzletnél.

» Kovács Józsefné Budai Mária (Fidesz) | a 13. számú választókörzet 
önkormányzati képviselője lakossági találkozót tart szeptember 21-én, pénteken dél-
után 3–5 óráig a Tízeshonvéd u. 12. szám mellett, szeptember 22-én, szombaton reggel 
8–10 óráig a Mátyás király utcai Alfi bolt előtt.

» Gazdusné Pankucsi Katalin (Fidesz) | a 16. számú választókörzet ön-
kormányzati képviselője lakossági találkozót tart szeptember 21-én, pénteken délután 
3–5 óráig a Vasgyári Kórház parkolójában, szeptember 22-én, szombaton reggel 8–10 
óráig Komlóstetőn, a Lomb utcában.

» Seresné Horváth Zsuzsa (Fidesz) | a 18. számú választókörzet önkor-
mányzati képviselője lakossági találkozót tart szeptember 19-én, szerdán délután 3–5 
óráig a Kilián Otthon étterem melletti parkolóban, délután 5–7 óráig Diósgyőrben, az 
Alfi boltnál. 

» Kovács László (KDNP) | a 20. számú választókörzet önkormányzati képvise-
lője lakossági találkozót tart szeptember 20-án, csütörtökön délután 3–5 óráig a Batsá-
nyi utcai rendelőnél, szeptember 22-én, szombaton reggel 9–12 óráig a Hegyalja úti Kő 
ABC-nél, délután 1–3 óráig a Hegyalja u. 15. szám előtt.

laKoSSáGi találKoZóK ››››››››››››››››››››››››

» Kriza Ákos | Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere szeptember 19-én, szer-
dán délelőtt 9–11.30 óra között fogadóórát tart. Sorszámosztás, az adatok felvétele 
(milyen ügyben érkezik az ügyfél): szeptember 17-én, hétfőn reggel 8–9 óráig.

polGármeSteri  foGadóóra ›››››››››››››››››

Huszonöt munka az Avason
Lépcsőfelújítások, homokozók átépí-
tése, felhajtó rámpák építése, focipá-
lya védőhálójának rekonstrukciója, 
forgalomlassítók lehelyezése – töb-
bek között ilyen munkákat végeztek 
el, és végeznek még az Avason.

– A városvezetés úgynevezett fej-
lesztési beruházási forrásként 10 
millió forintot bocsájtott rendelke-
zésre. Húsz képviselő kapott ilyen 
összeget, amit a választókörzetben 
szükséges munkákra tudunk fordí-
tani – kezdte Fodor Zoltán (MSZP), 
a körzet önkormányzati képvise-
lője. Az összegből 1 millió 700 ezer 
forintot virágosításra fordítottak, 
majd, mint azt az önkormányzati 
képviselő elárulta, több lakossági fó-
rumot is szerveztek, hogy kiderül-
jön, az ott élőknek mire van szüksé-
ge. Tennivaló mindig akad, a listára 
ezúttal 25 tétel fért fel. 

– A maradék 8 millió 300 ezer fo-
rintból több lépcsőt teljesen felújí-
tottunk, emellett régi, hozzávetőleg 
30 éves homokozókat építettünk 
újjá. Ezek betonból készültek, nem 
voltak biztonságosak. Fenyőből ké-
szítettünk keretet, és új homokkal 
töltöttük fel. Szalonnasütő helyet is 
kialakítottunk, szintén a lakóterü-
leten élők kérésére, ezt idővel kör-
be is kerítjük – hangsúlyozta Fodor 

Zoltán. Hozzátéve: több játszótéren, 
például a Leszih Andor utcánál lé-
vőben is, kaviccsal töltötték fel a já-
tékelemek alatti területet.

A 25 munkában helyet kapott 
még néhány járda felújítása is, 
emellett több helyen felhajtó rám-
pákat alakítanak ki, hogy a moz-
gáskorlátozottak is kényelmesen 
közlekedhessenek, egy focipálya 
védőkerítését pedig teljesen felújít-
ják, hogy biztonságos legyen.

– A Klapka utcánál az esőzés 
minden alkalommal sarat és vizet 
hordott a lépcsőházak elé, így egy 
támfalat is építettünk, illetve víz-
elvezetőt – tette hozzá az önkor-
mányzati képviselő.

A munkák múlt a múlt héten 
kezdődtek, ám a számos tennivaló 
okán még most és az elkövetkező 
héten is tartanak majd.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

A századik születésnap 
Századik születésnapja alkalmából köszöntötték  
Mészáros Máriát szeptember 12-én a Szépkorúak Há-
zában. 

Mészáros Mária 1912. szeptember 12-én született 
Ináncson. A postán dolgozott egészen nyugdíjazá-
sáig. A hosszú élet titkát hivatásunk szeretetében, a 
pontos, precíz és sok munkában határozta meg.

Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képvise-
lője úgy fogalmazott, minden születésnap fontos 
az ember életében, amit szeretteivel megünnepel-
het. Köszöntője után Orbán Viktor miniszterelnök 
köszöntőjét olvasta fel, majd adta át Mária néninek.

Kiss Gábor, Miskolc alpolgármestere a város 
képviseletében köszöntötte Mária nénit. Példaér-
tékűnek nevezte azokat az alkalmakat, amikor a 

szépkorúakat köszöntik, el-, illetve megismerik 
életútjukat.

Az ünnepséget követően nyílt napon volt módja 
az érdeklődőknek megismerni a Szépkorúak Házát.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.



Fektetik a csöveket – novemberben jöhet a meleg víz
Befejeződött a héten az utol-
só – a Miskolci Geotermi-
kus Projekt részét képező 
– kistokaji visszasajtoló kút 
építése is, novemberre pe-
dig az a vezetékrendszer is 
elkészülhet, amely a miskol-
ci távhőrendszerbe juttat-
ja majd el a meleg vizet a jö-
vőben.

Mint arról hét elején hírportá
lunk, a minap.hu is beszámolt, a 
korábbi fúrási munkáknál lénye
gesen gyorsabban zárult le az utol
só kistokaji visszasajtoló kút le
mélyítése. Bokorovics Balázs, a 
PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsá
nak elnöke elmondta, ezzel a kút
fúrási munkák teljes egészében le
zárultak.

– A két termelő kúttal és három 
visszasajtoló kúttal létrehoztuk azt 

a rendszert, amellyel a kiterme
lés és visszasajtolás biztonságosan 
megvalósítható – mondta.

Mint mondta, a hozzá kapcso
lódó, 12 kilométer hosszú veze
tékrendszer hat építési szakaszra 

osztható, ebből négyen jelenleg is 
folyik a kivitelezés, a maradék ket
tőn pedig heteken belül szintén 
megindul az építés.

– Jelenleg körülbelül há
rom kilométernyi csövet fektet

tünk le, reményeink szerint no
vember közepérevégére elkészül 
mind a vezeték, mind a kistokaji 
és az avasi hőközpont – tette hoz
zá Bokorovics Balázs. Egyébként 
előbbinek építési, utóbbinak átala
kítási munkái már hetek óta tarta
nak, sőt, a kettes ütemben több he
lyen, például a Gesztenyés utcán is 
figyelemmel kísérhető az új veze
ték építése.

Elhangzott az is, hogy előre nem 
látott okok – például a régészeti fel
tárások vagy közműkiváltások – 
miatt esetleg előfordulhat kisebb 
csúszás.

– Ez a 2223 millió eurós beru
házás nemcsak miskolci, de orszá
gos viszonylatban is jelentős, hi
szen ez lesz az ország legnagyobb 
geotermikus hőerőműve. Csupán 
ennek a beruházásnak a megva
lósításával teljesíti hazánk a 2020
ig terjedő geotermikus energia
stratégia hét százalékát – mondta 
Bokorovics Balázs.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.
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Új apartman hotel a centrumban
Apartman hotelként üzemel-
teti Miskolc a Görgey utca 4. 
szám alatt eredetileg lakóház-
nak, egészen pontosan az or-
szág egyik legdrágább, társas-
háznak megépített ingatlanát. 
A Centrum Apartman Ho-
telt hétfőn mutatták be a sajtó 
képviselőinek.

– Miskolc önkormányzatának a fő 
feladata a felelős vagyongazdálko
dás, a beruházást szerkezetkészen 
örökölte meg a jelenlegi városve
zetés, és az már akkor látható volt, 
hogy azon az áron (több mint 300 
ezer forint/négyzetméter) eladha
tatlanok lesznek a lakások, és még 
a később lecsökkentett négyzetmé
teráron sem lehetett értékesíteni 
azokat. A funkcióváltás tehát egy 
kényszerhelyzet eredménye volt, 
amiből a legjobbat kellett kihozni – 
hangsúlyozta Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere. Hozzátette, olyan 
felelős ingatlanhasznosításról, va
gyongazdálkodásról van szó, mely 
bevételhez juttatja a várost, így 
Miskolc minden egyes polgárának 
érdekeit szolgálja. Azonban nem 

a szállodapiacra kívántak betörni, 
hiszen az apartman hotel más pia
ci szereplőkhöz képes részben elté
rő szolgáltatásokat is nyújt.

Szélyes Domokos, a MIK Zrt. 
vezérigazgatója elmondta, a Gör
gey Centrum Apartman Hotel 
idén nyáron kezdte meg működé
sét, s annak tulajdonosa, kezelője a 
MIK Zrt. 

– A funkcióváltás azt követő
en vetődött fel, hogy az új, ala
csonyabb árakat hirdető intenzív 
marketingkampány sem vezetett 

eredményre, mindössze három 
megkötött szerződés volt annak 
végén, a város pedig nem szeret
te volna tovább növelni a beruhá
zás miatti veszteségeket – mondta 
Szélyes Domokos. Hangsúlyozta, 
több megoldást is megvizsgáltak, 
végül az apartman hotelként való 
üzemeltetés bizonyult a leggaz
daságosabbnak. Az apartmanok 
azonban később, ha más gazdasá
gi helyzetben olyan döntés szüle
tik, eladhatók lesznek akár lakás
ként is.

A tájékoztatót követően 
Durányik Nóra, a Centrum Apart
man Hotel vezetője mutatta be a 
sajtó képviselőinek a lakásokat. 
Mint mondta, a szálláskeresők ná
luk nem csupán szobát, hanem 
többszobás, fürdőszobás és felsze
relt konyhával rendelkező lakáso
kat találnak, így „otthoni körülmé
nyek között” több hetet is el tudnak 
tölteni. Ugyanakkor a hotel jellegű 
szolgáltatásokat is megkapják, hi
szen az apartman központi étte
remmel, 24 órás portaszolgálattal, 
parkolási lehetőséggel és internet
hozzáféréssel rendelkezik. 

A Centrum Apartman Hotelbe 
elsősorban családosokat és vállal
kozókat várnak. 

– Múlt hétvégén is egy 170 fős 
üzleti csoport szállt meg a hotel
ben és kisebbnagyobb csoportok 
jelezték, hogy hosszabb távra váro
sunkba érkeznek. Most hétvégén, a 
CineFest alatt, ugyancsak telt ház
zal számolunk – hangsúlyozta.

A Görgey 4 apartman hotellé 
történő átalakítása – a több száz
milliós veszteséggel szemben – 98 
millió forintba került, és gazdasá
gi számítások szerint ezt a költsé
get a hotel várhatóan egy éven be
lül visszahozza.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Miskolc utcáin improvizálnak
Diákszínjátszók és ifjúsági amatőr 
színházak számára idén negyedik 
alkalommal rendezi meg az Impró-
Sok(k)-ot a Montázs Egyesület szep-
tember 22–23-án. A magyar dráma 
napjához kapcsolódó rendezvény 
megtölti majd a belváros utcáit és 
tereit, senki ne csodálkozzon tehát, 
ha impro-sokkhatás éri!

Kezdettől fogva az volt a rendez
vény célja, hogy találkozási lehető
séget teremtsenek azoknak a fiatal 
színházi alkotóknak, akik szere
tik az improvizációs alapú szín
játszást – hangsúlyozta  Püspöki 
Péter, a Montázs Drámapedagógi
ai és Közművelődési Egyesület el
nöke.

– Az esemény apropója a ma
gyar dráma napjának szeptembe
ri ünnepe, ami szintén azt kéri, kö
veteli tőlünk, hogy magunk mellett 
a fiatalokat is fordítsuk a nemrégi

ben vagy a manapság született ha
zai drámák felé – tette hozzá.

Mint az egyesület elnöke el
mondta, a szakmai munka a ko
rábbi évekhez hasonlóan idén is 
kiemelt fontosságú. Ezúttal Peré
nyi Balázs drámapedagógus, szín
házi rendező vezeti majd a szom
bat délutáni színésztréninget, és ő 
lesz az, aki vasárnap délelőtt kon
zultál a csoportokkal a készülő 
produkciók kapcsán.

Az immár hagyományos mű
helymunka vasárnapra tolódik. A 
szombat este folyamán alakítják ki 
a vegyes csoportokat, amelyek va
sárnap reggel kapják meg az elő
ző napi sajtóból tallózott témákat, 
és kapnak hozzá egyegy belvárosi 
utcai helyszínt is, ahol majd be kell 
mutatniuk az elkészült produkció
kat – az arra járóknak. A bemuta
tókat kora délutánra tervezik.

K. I.

Patak utca: közműkiváltás 
után mélyépítés
Már dolgozik a kivitelező a Patak 
utcai mélygarázs építésén. A te-
rületen a közműkiváltás után né-
hány héten belül kezdődik a mély-
építés. A kétszintesre tervezett 
komplexumban több mint 130 jár-
mű parkolhat majd, és azt várha-
tóan a jövő év elején adják át. 

A munkaterületet augusz
tus végén vette át a kivitelező 
AdeptusH Zrt. – erről koráb
ban a Miskolci Napló is beszá
molt. A Patak utcán jelenleg az 
elektromos, valamint a gázveze
tékek kiváltásán dolgozik a kivi
telező, még legalább három hé
tig. A mélyépítés ezt követően 
kezdődik el. 

Perecsenyi Attila, a Régiópark 
Kft. ügyvezetője elmondta, a 
szerkezet építését októbertől de
cemberig végzik el, és reménye
ik szerint januárban adhatják át 
a komplexumot. A munka azon

ban ekkor még nem ér véget, ez
után következhet a parkosítás, 
ami a mélygarázs feletti zöldterü
let rendezésével kezdődik, majd 
a Patak utcai sétány kiépítésével 
fejeződik be. A következő hóna
pokban tehát – amíg a kivitelezés 
tart – biztosan marad a környé
ken a márciusban bevezetett, ide
iglenes forgalmi rend. 

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Várhatóan ősz végére 
kész a megállósor
Folyamatosan zajlik a villamos-
megállók véglegesítése – a követ-
kező hétvégéken azonban ezen 
túl garanciális hibajavításokat is 
végez majd a kivitelező.

Most hétvégén a Gyula és a Ká
roly utcai megállókban dolgoz
nak, majd – összesen 8 megállót 
érintve – a következő hétvégeken 
folytatódik a munka, mondta el 
Pásztor Imre, a Miskolc Holding 
Zrt. kommunikációs vezetője.

–  Az elemek beemelé
sének idejére a forgalmat a 
villamospályára terelik, és fon
tos, hogy a kivitelező kifejezetten 
a város kérésére dolgozik a ki
sebb forgalmú, hétvégi napokon 
– hangsúlyozta Pásztor Imre.

Finisbe érkezik a villamos
megállóhelyek villamos és op

tikai hálózatának kiépítése, ezt 
követően kihelyezik a lámpates
teket és a menetrendtartó vitri
neket is. Végül helyreállítják ga
ranciálisan a megrongálódott 
csapadékvízelvezető folyóká
kat, ezeket a munkákat Felső
Majláthról indulva a Tiszai 
irányába este nyolc és hajnali há
rom óra között végzi majd a kivi
telező. A javítás alatti időszakos 
zaj miatt türelmet és megértést 
kérnek a környéken lakóktól.

Még egy változás a közösségi 
közlekedésben: új bérletpénztár 
nyílik szeptember 17én hétfőn, 
FelsőMajláthon az új autóbusz 
és villamosvégállomáson, ezzel 
párhuzamosan megszűnik a Di
ósgyőr városközpontban talál
ható pénztár.  

T. Á.

A jövő hét a mobilitásé 
Tizenkettedik alkalommal ren-
dezik meg Miskolcon az Európai 
Mobilitási Hetet, jövő hét szom-
baton pedig tizenötödször emel-
nek a kerékpárosok a Critical 
Mass-en.

Tizenkettedik éve csatlako
zik Miskolc az Európai Mobili
tási Héthez, melynek eredmé
nyeként évente több ezer lakos 
figyelmét tudják felhívni a köz
lekedés okozta környezeti és 
egészségi hatásokra, az ezt csök
kenteni képes ésszerű autóhasz
nálatra, a közösségi és alternatív 
közlekedési eszközök előnyei
re. Az idén tíznapos rendezvény 
140 alprogramot tartalmaz kö
zel harminc partner közremű
ködésével.

F. Nagy Zsuzsanna, az Öko
lógiai Intézet Alapítvány mun
katársa hangsúlyozta, nem ar
ról szól a hét, hogy egyáltalán 
ne járjunk autóval, hanem, hogy 
csak szükség esetén használjuk 
négykerekűnket.

– Azt szeretnénk tudatosí
tani az emberekben, hogy ész
szerűen használják a gépkocsit, 
csak szükség esetén üljünk autó
ba. Az európai kezdeményezés 
lényege, hogy az ellehetetlenü
lő nagyvárosokban tegyünk az 
egészség, biztonság és a városfej
lesztés érdekében – mondta.

A rendezvények már e héten 
megkezdődtek előadásokkal, ki
állításokkal, teljesítménytúrával. 

S. P.
» részletes program a 11. oldalon. 

» Közgyűlés: egy héttel később! Egy héttel elhalasztották a szeptember 20-ra terve-
zett, nyári szünet utáni első rendes közgyűlést. A későbbi, szeptember 27-ei időpontot a közgyűlé-
si előterjesztések nagy száma és az azzal kapcsolatos szakmai egyeztetések elhúzódása indokolja.

» Ügyfélfogadás. Amint arról beszámoltunk, ügyfélszolgálati iroda kezdte meg működését 
a belvárosi Bűnmegelőzési Centrumban. Az ügyfeleket minden szerdán 8–12 óráig és 13–17.30 
között várják a Széchényi u. 12/b alatt. Szeptember 17-én délután 2–4 óráig fogadóórát tart Zi-
mán Edvin, a polgármesteri hivatal esélyegyenlőségi referense, szeptember 25-én pedig Emődiné 
Csapó Barbara civil- és egyházügyi referens.

röviden ›››››››››››››››››››››››

Államtitkári látogatás. Múlt pénteken, lapzártánk után Mis
kolcon járt Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamen
ti államtitkára. A politikus megbeszéléseket folytatott a helyi vá
rosvezetőkkel, országgyűlési képviselőkkel, majd megtekintette az 
Agrokultúra Kft. bedeghvölgyi telephelyét, s ellátogatott a Jegesmed
vék mérkőzésére, valamint a sörfesztiválra is. (fotó: J. Á.)

Már az Avason is dolgoznak a csővezeték fektetésén
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„Fészekrakók” nyomában az Avason
Jó néhány „fészekrakós” lakást elhagytak az utóbbi időben a 
lakóik a megszaporodott hatósági ellenőrzéseknek köszön-
hetően. Az ingatlanokban elképesztő állapotokat találtunk, 
a szomszédok pedig egyszerűen nem értették, hogyan fajul-
hatott idáig a helyzet, amikor ők szinte folyamatosan, már 
2008-tól jelezték a problémákat az illetékes hatóságoknak.

Dokumentumok tanúsága szerint 
a Testvérvárosok útjának egy tár-
sasházában „fészket rakó” L. Tibor 
például sorozatosan eláztatta az 
alatta lévő lakásokat, és a bejelen-
tések szerint a rovar- és bogárirtást 
sem végezte el a lakásában, amely-
re kötelezték. 

Ázás, zaj, bogarak
A MIK Zrt. Társasház-kezelősége 
a helyszínen megállapította, hogy a 
lakásban szinte minden olyan be-
rendezési tárgyat sikerült tönkre-
tenni, ami vízzel működik – a WC-

től a mosogatóig –, folyamatos volt 
a szivárgás. A lakossági panaszok, 
kérelmek járták a maguk hivatali 
útját, 2008 júliusában a polgármes-
teri hivatal hatósági és ügyfélszol-
gálati főosztálya arról tájékoztat-
ta az érintetteket, hogy az ügyben 
nem áll módjukban eljárni. Mint 
írták, „azok a lakástulajdonosok, 
használók, akiknek L. Tibor a so-
rozatos beáztatásokkal anyagi kárt 
okozott, kártérítési igényüket a bí-
róságon érvényesíthetik”. Az ér-
tesítés szerint szintén a bíróság 
hatáskörébe tartozik a társasház-

közösség által meghozott határo-
zatok végrehajtásának kikénysze-
rítése, a rovarirtásra vonatkozó 
bejelentéseket pedig hatáskör hiá-
nyában áttették az ÁNTSZ-hez.

2008 novemberében ugyancsak 
„beáztatás” miatt kért segítséget, 
illetve kivizsgálást egy özvegyasz-
szony egy Szilvás utcai házból. 
„Az én lakásom össze-vissza ázik, 
már odáig jutottunk, hogy a kon-
nektorba is víz folyt. Attól félek, 
hogy a hűtőszekrényem és többi 
elektromos készülékem is tönkre-
megy, a beázott falakról nem is be-
szélve” – írja a hölgy, aki szerény 
anyagi körülményeire tekintet-
tel azt is megemlíti: fogalma sincs, 
miből fizeti majd ki a javítási költ-
ségeket. 

Egy Alsó Papírgyár utcai társas-
ház lakói 2009 februárjában annak 
kivizsgálását kérték, milyen mó-
don jutott házukban lakáshoz egy 
háromgyermekes család, akiknek 
az életvitele enyhén szólva is zava-
róan hat a lakóközösségre. A lakók 
szerint „Már nemegyszer a rend-
őrség segítségét kellett kérni, mert 
több napon keresztül mulattak, 
nem csekély hangerővel, és nem 
szűk családi körben.” A levélben 
úgy fogalmaznak „Azért hábo-
rít fel minket ideköltözésük a tár-

sasházba, mert amikor eladó volt 
ez az ingatlan, több szomszéd is 
meg szerette volna venni, de az el-
adó hazudozott összevissza. Utólag 
tudtuk meg, hogy ingatlanközvetí-
tő irodán keresztül adta el, mert 
neki úgy jobban megérte”. 

„Érdemi intézkedésre alig 
van lehetőség”
A MIK Zrt. Társasház-kezelősé-
gén lapunknak elmondták, ren-
geteg panasszal szembesülnek, de 
érdemi intézkedésre alig van lehe-
tőség. Az érintettek ugyanis rend-
re figyelmen kívül hagyják a felszó-
lításokat, s mivel szinte egyáltalán 
nem rendelkeznek jövedelemmel, 
a bírságok érvényesítésére sincs le-
hetőség. 

– Ezek a „fészekrakósoknak” 
nevezett emberek zömében egé-
szen más életkörülmények kö-
zül kerültek be konszolidált 
lakóközösségekbe, komfortos la-
kásokba. Nyilvánvaló volt, hogy 
ebből előbb-utóbb komoly konf-
liktusok alakulnak majd ki – nyi-
latkozta Fidrus Bertalan, a MIK 
Zrt. Társasház-kezelőségének ve-
zetője. A régebbi lakókat termé-
szetesen irritálja, hogy azok miatt 
a beköltözők miatt, akik pokollá 
teszik az életüket, még a kiadása-
ik is megnövekedjenek, hiszen sok 
„fészekrakó” egyáltalán nem fizet 
közüzemi díjakat, közös költséget. 
Ráadásul rongálják a közösség ér-
tékeit is, melyek kijavítása szintén 
jelentős anyagi terhet ró a többi la-
kóra. Az elmaradások több esetben 
milliós összegeket tesznek ki.

Az utóbbi időszak gyakori, ható-
sági ellenőrzései a házkezelőség ve-

zetője szerint is eredményt hoztak, 
sok „fészekrakó” szedte már a sá-
torfáját a zaklatások miatt. 

Sok kiköltözött, de…
Több ilyen elhagyott ingatlant vé-
gigjártunk, mivel tulajdonosaik 
ismeretlen helyen tartózkodnak, 
felnyitásukhoz rendőri jelenlét kel-
lett. Volt olyan elhagyott lakás, ahol 
bokáig érő víz fogadta a hatósá-
got, mivel a leszerelt (és valószínű-
leg értékesített) csapok, mosoga-
tók helye folyamatosan szivárgott. 
Máshol még most is gázolni lehe-
tett a csótánytetemekben, mivel a 
körülményekre való tekintettel, ro-
varirtást kellett elrendelni. Egy la-

kásban a jelek szerint korábban 
manuálisan végezték a lakók az ir-
tást, kilapított csótány- és poloska-
tetemekkel dekorálva a tapétát. A 
padlószőnyeget pedig széttaposott 
csikkekkel – de ez még szinte üdí-
tő élmény volt, a rendszeresített to-
alettől pár méterre található nyo-
mokhoz képest. 

Mint megtudtuk, hivatalos nyil-
vántartás nincs róla, hány problé-
más „fészekrakó-család” keseríti 
még környezete életét az Avason – 
inkább csak a bejelentett „balhék” 
alapján lehet erről némi fogalmuk 
a hatóságoknak. Számukat még 
mindig több tucatra becsülik. 

Szepesi S. | fotó: Juhász Á.

Hamarosan indul a fűtési szezon
Szeptember közepe van és bármennyire is még a 
nyarat idézi az időjárás, lassan beköszönt az ősz. 
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy közeledik a fűté-
si idény. Megkérdeztük Nyíri Lászlót, a MIHŐ Kft. 
ügyvezető igazgatóját, hogy a fűtési idény indu-
lása előtt milyen fontos információkra hívná fel 
a távhőfelhasználók figyelmét, amellyel esetleg 
csökkenthetik energiaköltségeiket is.

– A fűtési idény indításához a szükséges felada-
tokat a tulajdonunkban lévő berendezéseken el-
végeztük, rendszerünk készen áll a fűtés meg-
kezdésére. A karbantartási időszak alatt a lejárt 
hitelességű hőmennyiségmérőket újrahitelesíttet-
tük, a hőtermelő kazánokon a karbantartási mun-
kálatokat és a hatósági vizsgálatokat elvégeztük, 
illetve elvégeztettük. A rendszerünkön több veze-
tékcsere is történt, melyek hibamegelőző jellegűek 
voltak. De elvégeztük a hőközponti felújításokat, a 
hőcserélők vízkőmentesítését és egyéb berende-
zések karbantartását is.

A fűtési idényre azonban nem csak a szolgáltató-
nak, hanem a lakóközösségeknek is fel kell készülni-
ük annak érdekében, hogy az fűtés kezdete lehető-
ség szerint minél inkább zavartalanabb legyen.

– Mit tehetnek a lakóközösségek, a közös képviselők, 
illetve a felhasználók ennek érdekében?

– A MIHŐ Kft. a lakóközösségek részére igény 
szerint próbafűtést biztosít szeptember 15-től 
hőközponti körönként. Mi minden évben javasol-
juk az egynapos rendszerfelmelegítést próbafűtés-
ként elvégezni, mert az lehetőséget nyújt arra, hogy 
a lakóközösség időben, még a fűtési idény indulása 
előtt észlelje a lakóépületen belüli, a felhasználó fű-
tési rendszerében meglévő működési hiányosságo-
kat. Ezáltal lehetőség nyílik a hibák, mint például a 
levegősödés, elzárt szerelvények kinyitása, rendszer-
feltöltés, zajhatások, stb. kijavítására. 

A próbafűtés költségeként ráadásul csak a tény-
legesen felhasznált hőmennyiség díja jelenik meg a 
távhőszámlában, melynek várható költségkihatása 
lakásnagyságtól függően 200-250 Ft egy napra. Min-
denképpen javasoljuk tehát a próbafűtés megrende-
lését. Ahol a fűtési rendszer megbontott állapotú – a 
város területén az ÖKO és panelprogramos épületek 
kivitelezése még több ponton folyamatban lehet – , 
ott a fűtés indítása csak a munkák befejezését-, illetve 
a fűtési rendszeren végzett munkálatok összehango-
lását követően oldható meg.

– Kitérhetünk-e egy kicsit részletesebben a levegő-
södés problémájára, hiszen az sok gondot tud okozni, 
elkerülése viszont egyszerű?

– A fűtés indításakor gyakran  tapasztalható prob lé-
ma az épületen belüli fűtési rendszer belevegősödése. 
Ennek elkerülése érdekében a felhasználóknak tudniuk 
kell, hogy a radiátor fűtését szabályozó radiátorszelep a 
lakás belső hőmérsékletéhez igazodóan működik. Ha a 
beállított érték fölött van a helyiség hőmérséklete, ak-
kor zárt állapota akadályozza a fűtési rendszer feltölté-
sekor a levegő eltávozását. Ez számtalan panasz forrása 
lehet, mint például nem fűt a radiátor, vagy úgymond 
„csörög” a víz benne.  Ennek kiküszöbölésére kérjük a 
felhasználóinkat, hogy a fűtés beindulásáig tartsák ma-
ximális nyitott állásban a szelepeket, azokat csak a bein-
dulást követően állítsák a kívánt állásba.

– Tudják-e a felhasználók, hogy probléma esetén ki-
hez fordulhatnak?

– Mint az már a felhasználóink számára is ismert, 
a lakóépületen belüli fűtési rendszer a lakóközösség 
tulajdonában van. Ezért az épületen belüli fűtési be-
rendezések üzemeltetése, karbantartása, vagy kor-
szerűsítése is a felhasználó, illetve a lakóközösség fel-
adata. Fűtésindításkor probléma esetén általában a 
lakossági felhasználók a MIHŐ Kft. műszaki ügyele-
tére telefonálnak. Természetesen munkatársaink szí-
vesen állnak rendelkezésre szakmai tanácsadással, 

azonban a lakóközösség tulajdonában lévő épületen 
belüli fűtési rendszer karbantartását a közösség kép-
viselője által megbízott karbantartó vagy szerződte-
tett szakcég végzi. Ezért kérjük a felhasználókat, hogy 
ezen cégek elérhetőségéről minden esetben a lakó-
közösség képviselőjénél tájékozódjanak. 

– Az elmúlt időszakban elég sokat lehetett hallani a 
költségmegosztóval rendelkező lakások fűtési idényt 
követő elszámolásának problémájáról. Tudna-e igaz-
gató úr néhány javaslatot adni az elszámolási viták el-
kerülése érdekében?

– Igen. Annak érdekében, hogy a költségosztóval 
rendelkező lakások lakóközösségen belüli elszámo-
lási vitái elkerülhetők legyenek, a jogszabály adta le-
hetőségekre szeretném felhívni a figyelmet. A jog-
szabály rendelkezik arról, hogy a fűtési hőmennyiség 
megosztását a társasházi közösségek, illetve lakás-
szövetkezetek az épületrészek fűtött légtérfogata 
alapján, vagy fűtési költségosztók alkalmazásával ha-
tározhatják meg.

A fűtött légtérfogat alapján történő megosztás-
sal a kiugróan magas hőmennyiség-értékeket, vala-
mint távhőszámlákat elkerülhetik, minden felhaszná-
ló komfortérzetének megfelelően állíthatja be a lakás 
helyiségeinek hőmérsékletét. Azonban továbbra is 
mindenki spórolhat a radiátorszelepek használatá-
val, a túlfűtések ebben az esetben is mindenkor meg-
szűnnek. Ezáltal a költségosztó készülék éves leolva-
sásának és kiértékelésének díjai is megtakaríthatók.

A tapasztalatunk az, hogy akik a légtérfogat szerint 
történő elszámolást választották, semmilyen elszá-
molási vitájuk nem volt sem a lakóközösséggel, sem 
a MIHŐ Kft.-vel.

Akik azonban a költségosztós elszámolást választot-
ták és az elszámolás során kimagasló egyéni számlák 
keletkeztek, ott javasoljuk felülvizsgálni a költségosz-
tás arányait.  Ugyanis a jogszabály lehetőséget biz-
tosít ilyen esetekben, a jogszabályban rögzített költ-

ségmegosztási módszertől eltérni. Ekkor az eltérést, 
megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező ener-
getikai tanúsítványt végző által valamennyi épület-
részre kiterjedően elkészített, a felhasználási helyre 
vonatkozó részletes energetikai számítással kell alátá-
masztani. Ugyanakkor a fűtési költségmegosztásból 
származó panaszok száma is kevesebb lehetne, ha a 
lakóközösségek képviselői kiemelt figyelmet fordíta-
nának a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tör-
vény végrehajtási rendeletében foglaltakra. Ez ugyanis 
rögzíti, hogy a közös képviselő vagy a megbízott leg-
később az elszámolási időszak végét követő 3 hóna-
pon belül írásban, figyelemfelkeltő és a díjfizetők által 
jól látható módon elhelyezett hirdetmény útján tájé-
koztatja a díjfizetőket az elszámolási időszak kezdeté-
ről és végéről, a felhasználási hely összes fűtött légtér-
fogatáról, az egyes épületrészek fűtött légtérfogatáról, 
a fűtési díjmegosztási arányokról és mindazon adatok-
ról, amelyekből az egyes épületrészekre jutó fűtési díj-
megosztási arány kiszámítható és ellenőrizhető.

– Hogyan, mikor, milyen hőmérsékleti adatoknál in-
dul a fűtés?

– Az előző éveknek megfelelően társaságunk a la-
kóközösségekkel kötött megállapodások szerint, a 
külső hőmérséklet alakulásának függvényében au-
tomatikusan beindítja a fűtésszolgáltatást, ameny-
nyiben a napi középhőmérséklet előreláthatólag 
három egymást követő napon 12 oC alatti, vagy egy 
nap 10 oC alatt marad. Azonban a lakóközösségek 
ettől eltérő módon is rendelkezhetnek, ha az egy 
hőközponthoz tartozó összes társasház-közösség 
írásban, a fűtési megbízottakon vagy közös képvise-
lőn keresztül ezt a MIHŐ Kft. felé jelzi A korábbi évek 
gyakorlatához igazodóan ebben az évben is odafi-
gyelünk arra, hogy a távhőfelhasználók energiakölt-
ségeit lehetőség szerint csökkentsük, éppen ezért a 
napközbeni fűtésszüneteltetéssel az időjárás függ-
vényében a jövőben is élni fogunk.

HIrDETés

Csiszár Miklós jegyző – aki múlt heti lapszámunkban hozta nyil-
vánosságra a város polgármesteri hivatalában a Fészekrakó-üggyel 
kapcsolatban lefolytatott vizsgálat megállapításait – a Miskolc TV-
nek a héten úgy nyilatkozott: „A vizsgálatot az ellenőrzési osztály le-
folytatta, súlyos hiányosságokat talált a hivatali munkát illetően 2005 
és 2008 között. Személyi konzekvenciák levonására is sor került, az 
adó- és értékbizonyítvánnyal kapcsolatos ügyeket ellátó ügyintézőt 
és az ő csoportvezetőjét méltatlanság jogcímen elbocsátottam.”



Élményekkel teli város az új irány
Miskolcon néhány kilomé-
teren belül elérhető min-
den „élményelem”, így egy jó 
marketingtervvel, egységes 
„termékként” jól eladható le-
het a vendégek számára a vá-
ros a TDM-szervezet vezető-
je szerint.

A szeptember 4-ei rendkívüli köz-
gyűlés döntött a helyi turisztikai 
desztinációs menedzsment szer-
vezet, a MIDMAR Nonprofit Kft. 
létrehozásáról, melynek élére Nagy 
Júliát nevezték ki. A szervezet 
azonnal elkezdett dolgozni, 11-én 
már fórumot tartottak és felvették 
a kapcsolatot a városban turizmus-
sal foglalkozó szakemberekkel is.

A korábban Tokaj-Hegyalján 
dolgozó TDM-menedzsert először 
is arról kérdeztük, mire való egy 
ilyen szervezet, mit tehetnek Mis-
kolcon. Mint Nagy Júlia elmondta, 
a turisztikai vonalon dolgozó szol-
gáltatók, civil szervezetek és az ön-
kormányzat érdekeit igyekeznek 
egy irányba terelni. Segítik a turisz-
tikai marketinget, az érintettek véle-
ménye alapján kijelölik a fejlesztési 
irányvonalakat, mindent megtesz-
nek azért, hogy hatékonyan halad-
jon előre a turizmusfejlesztés. Azért, 
hogy ezt a feladatot el tudják lát-
ni, először is regisztrálniuk kellett 
a szervezetet a Nemzetgazdasá-
gi Minisztériumnál. Kedden mara-
toni munka után állították össze a 

regisztrációs dokumentumokat és 
küldték be, így reményeik szerint 
mihamarabb megszerezhetik a re-
gisztrációs számot. 

Most két irányban folyik to-
vább a munkájuk, az egyik a TDM-
pályázat előkészítése, amelynek ok-
tóber 15. a beadási határideje, s 
amely a következő két év szolgálta-
tásfejlesztéseit és az eszközbeszer-
zést segíti majd. A másik a 2013-as 
tervek előkészítése, összeállítása, fo-
lyamatos egyeztetések eredménye-
ként. Példaként említette turiszti-
kai kártyarendszer kiépítését, közös 
marketingterv kialakítását az érin-
tettek között, mobilapplikáció ki-
dolgozását. Értékesítési stratégiát 
dolgoznak ki, és egy turisztikai por-
tált is mihamarabb be kellene indí-
tani a menedzser szerint. 

Felvetésünkre, hogy Tokaj-Hegy-
alján egyszerűbb lehetett felfűzni a 

turisztikai szolgáltatásokat, Miskol-
con ezt a „fonalat” meg kell határoz-
ni, meglepő választ adott.

– Nem volt jó döntés, hogy az el-
múlt húsz évben Tokaj-Hegyalján 
nagyrészt csak a borturizmus fej-
lesztésére koncentráltak, mivel így 
egyetlen, jól felépített turisztikai ter-
mékük van, így nehezebb folyama-
tosan a piacon maradni. A TDM-
szervezet munkája éppen arról 
szólt, hogy az adottságokra építő új 
turisztikai termékek megjelenjenek 
a desztinációban, ezek bevezeté-
se viszont még csak részben történt 
meg. Miskolcon jobbak a lehetősé-
gek a gyors brandépítésre, hiszen 
jól kitalált, felépített és kommuni-
kált turisztikai termékek sokaságá-
ra lehet építeni – állítja Nagy Júlia. 
Példaként megemlítette, hogy aki 
akar, itt a csendben pihenhet, hiszen 
van erdő, hegy, a belváros mozgal-

mas, izgalmas programokat kínál, 
van fürdő, műemlékek, szórakozá-
si lehetőségek, amit csak szeretne az 
idelátogató. A kínálat tehát sokrétű, 
felmérések adhatják meg a fő irány-
vonalat, amire fel lehet fűzni ezeket. 
Ennek érdekében a szolgáltatók kö-
rében elindítottak egy kérdőíves fel-
mérést, amiben arra kíváncsiak, ho-
gyan látják a várost, magukat, és 
hogyan marketingelik a szolgáltatá-
sukat. A menedzser szerint ugyanis 
a szakmánál van a tudás, hiszen ők 
érintkeznek közvetlenül a vendég-
gel, kapják meg a visszacsatolást. A 
vendégek körében szeptember 27-
étől indul a felmérés. Szeretnék, ha 
novemberre olyan fázisba kerülne 
már a válaszok rendszerezése, hogy 
be tudják mutatni és vitára bocsáta-
ni a taggyűlésen.

Nagy Júlia hangsúlyozza: ak-
kor működik jól a marketing, ha 
az egyes elemekből ki lehet alakí-
tani egy egységes irányt. Az lenne 
jó, ha azt a sok élményelemet, amit 
Miskolc kínál, egy termékként le-
hetne kommunikálni, bemutatva: 
itt minden célcsoport megkaphat-
ja, amire vágyik. Egységes arculat-
tal, egy fonalra felfűzve hatékony a 
kommunikáció, amire jó európai 
példák vannak, mint amilyen Kassa 
vagy Krakkó, amelyek egyedi érté-
keiken keresztül, de összefogott él-
ményláncként mutatják a kínálatu-
kat. Fontos, hogy a helyi lakosság is 
mellé álljon ennek a törekvésnek, és 
akarja alakítani ezt az irányt, érez-
ve, hogy az ő városáról van szó. A 
TDM munkájának az a célja, hogy 
ezt az egységet megteremtse.       H. I.

a város lapja
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Hetvenezren a sörfesztiválon
A fesztivál négy napja alatt mintegy 
hetvenezren fordultak meg a Nép-
kertben – választottak a több mint 
százféle sörből, megkóstolták a Mis-
kolczi Kolbászt, és szórakoztak ba-
rátaikkal, családjaikkal a legkülön-
bözőbb zenei műfajok sztárjainak 
koncertjein. 

Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere szerint a rendezvény-
nek több tanulsága van: egyrészt 
a miskolciak igénylik a nívós, jó 
hangulatú eseményeket, más-
részt a Népkertről bebizonyoso-
dott, hogy tökéletesen alkalmas 
ilyeneket rendezni. A követke-
ző évben szeptember 5–8. között 
lesz a fesztivál. 

Látogatók pedig bőven akad-
tak: nem csak Miskolcra jutott el 
a sörfesztivál híre, volt, aki egye-
nesen Kanadából érkezett a me-
gyeszékhelyre.

– Vancouverből jöttem haza, 
unokatestvéremnél vagyok pár 
hétig Nyíregyházán, de úgy 
gondoltam, eljövök Miskolc-
ra, és megnézem a rendezvényt. 
Nem bántam meg, finomak a 
sörök, ízletesek a pálinkák, szép 

helyen rendezik, jók a zenék is, 
remekül érzem magam – sorol-
ta Rácz Péter.

Van, akit egy zenekar von-
zott, míg másokat a nosztalgia. 
A Csík zenekar miatt sokan lá-
togattak ki, de a nagy hírverés 
is kíváncsiságra sarkallt sokakat. 
Baranyiné Poczetnyik Mónika 
lányával látogatott ki; elmondta, 
tetszik neki a hangulat, s szépen 
felépítették a fesztiválvárost is.

– Iskolás koromban voltam 
utoljára Miskolcon sörfesztivá-
lon, nagyon kedveltem azokat, 
így örülök, hogy újraélesztették 
a rendezvényt – fogalmazott Ko-
vács Zsolt. Az általunk megkérde-
zettek közül a tömören fogalma-
zók sem tévedhettek túl sokat: „jó 
az idő, jó a kaja, jók az italok” – így 
hangzott egy rövid vélemény.

fotó: Juhász Á., Mocsári L.

Még rácsodálkoznak: ez is Miskolc?!
Mit ismernek Miskolcból, mire kíván-
csiak messziről jött vendégeink – és 
milyen élményekkel távoznak? A ta-
pasztalatok szerint pozitív meglepe-
tésként éri őket, hogy milyen sokszí-
nű a város turisztikai kínálata.

Elsősorban a város természeti kör-
nyezete hozza ide a vendégeket, de 
sokan vannak, akik országjáró útjuk 
egy állomásaként jönnek Miskolc-
ra, és olyanok is betérnek a Tourin-

form Irodába, akik tapolcai fürdő-
zésük idejét szeretnék színesíteni. 
Ez Bodnár Krisztina idegenforgal-
mi referens tapasztalata, ám azt is 
hangsúlyozza, ők csak azokról tud-
nak, akik tőlük kérnek segítséget.

Amit legkevésbé kell bemutatni, 
az a barlangfürdő, de meglepően 
sokan ismerik a kisvasutat is. Azt 
is tudják, hogy Lillafüred szép ki-
rándulóhely, ám hogy a barlango-
kon kívül ott a Kohászati Múzeum, 

a vízesés, a Palotaszálló, és lehet 
csónakázni is – a többséget erről az 
irodában világosítják fel. Sőt, azt is 
gyakran tisztázni kell, hogy Lilla-
füred is Miskolc – ahogy Diósgyőr 
is, Tapolca is. Régóta nem is adnak 
ki olyan kiadványt, amelyik külön 
mutatja be ezeknek a területeknek 
az értékeit, de még így sem tudato-
sul eléggé, hogy ez egy város…

Talán ezért is, de a vendégek túl-
nyomó többségét meglepetésként 

éri, hogy milyen sokszínű, komplex 
a város turisztikai kínálata. Termé-
szeti érték és műemlék, szórakoz-
tató és kulturális program egyaránt 
szerepel a kínálatban – más szóval a 
műemléktemplomtól a bobpályáig, 
a kulturális és szórakoztató rendez-
vényekig minden megtalálható itt. 
Viszonylag erősen él még az ipar-
város képe is, így fontos lenne, hogy 
ezt a sokszínűséget együtt, össze-
tartozásukat felismerhetővé téve is-
mertessük meg azokkal is, akik még 
nem jártak itt.

„Imázscsere” folyamatában, együttműködéssel
Tavaly 5,6 százalékkal nőtt Miskolcon 
az évi összes vendégéjszakák száma 
az előző évhez képest, megötszörö-
ződött a Turisztikai Kft. külföldről ér-
kező vendégeinek száma. Az ered-
mények azonban csak az út elejét 
jelentik, derül ki Czinkné Sztán Ani-
kónak, a Miskolci Turisztikai Kft. ügy-
vezetőjének szavaiból.

– Milyen eredményeket könyvel-
het el magának Miskolc a turisz-
tika területén az elmúlt évből?
– A legfontosabb feladatunk, 

hogy a városunkról kialakult „ipa-

ri város” imázsra rácáfolva megmu-
tassuk fontosnak tartott értékeinket. 
Miskolc természeti és kulturális, va-
lamint építészeti értékekben nagyon 
gazdag, nem is beszélve a gasztro-
nómiai és zenei fesztiváljainkról. 
Már 2011-ben is növeltük, 2012-
ben pedig megtöbbszöröztük azon 
kiállítások, rendezvények számát, 
ahol Miskolc jelen volt turisztikai 
kínálatával és megmutatta önma-
gát. 2011-ben a keleti kapcsolatok 
erősítését, míg 2012-ben a német 
vonal kiépítését indítottuk el. En-
nek eredményeképpen az elmúlt bő 

másfél év alatt a Turisztikai Kft.-nél 
megháromszoroztuk a külföldi be-
utaztató partnerek számát, és ennek 
köszönhetően megötszöröztük kül-
földről érkező vendégeink számát 
is. Természetesen számunkra a bel-
földi, hazai vendég is nagyon fontos, 
ezért arra törekszünk, hogy ezen a 
területen is növeljük a vendégfor-
galmat és a nálunk töltött vendég-
éjszakák számát, amely 2010/2011. 
viszonylatában 3 százalékos növe-
kedést mutat. Bármennyire megle-
pő, Miskolc 2010/2011. évi összes 
vendégéjszakaszám-növekménye 
5,6 százalék, ami meghaladta nem-
csak néhány turisztikai lag kiemelt 
és elismert városét is, de még az or-
szágos átlagot is!

– Hogyan tud a város az ered-
ményeken tovább javítani? 
– Ennek a pozitív folyamatnak a 

megtartásához természetesen szük-
ségünk van nemcsak a turisztikai 
szolgáltatókra, de a miskolci lakos-
ság partnerségére is! A Miskolc-
ra látogató turista vendégként kell, 
hogy érezze magát az utcán és a 
szolgáltatónál egyaránt. 

A város vezetése a turisztikai fej-
lesztések támogatásával, megva-
lósításával, valamint a turisztikai 
szakma, szakmai kérdésekbe való 

bevonásával tudja leginkább támo-
gatni a fejlődést, az eredmények 
megtartását. Ezt a célt szolgálja az új 
TDM-szervezet, a MIDMAR Non-
profit Kft. is. Az eredmények mag-
tartását, javítását természetesen erő-
sen befolyásolja a külső gazdasági 
környezeten felül a régió turisztikai 
vonzereje, kínálata is. Szerencsés-
nek mondhatjuk magunkat, hiszen 
Budapest és Balaton után régiónk a 
3. leglátogatottabb, annak ellenére, 
hogy az országos turisztikai reklám-
kampányok 90 százalékban az első 
két területre korlátozódnak.

– Hogyan tudja Miskolc még 
eredményesebben megmutatni 
értékeit, és azokat „eladni”?
– Van egy olasz falucska, amely a 

citrom termeléséről híres. Kiválóan 
élnek ezzel a lehetőséggel! Minden 
helyi termékükben, a szuveníreken, 
de még a középületeken is megjele-
nik a citrom valamilyen formában, 
ezzel is sugallva az itt lakók életé-
ben betöltött jelentőségét. Ez is mu-
tatja, hogy mennyire fontos például 
egy egységes arculat, üzenet kiala-
kítása, hiszen ez is kulcsa lehet an-
nak, hogy Miskolc mennyire tudja 
magát sikeresen megmutatni, elad-
ni. Ezzel „üzenhetünk” az ide láto-
gató vendégnek, megmutathatjuk 
számukra, kik vagyunk, és mit aka-
runk, milyen értékeket hordozunk.

A lemaradás behozható
Bárdos István, a Szerviz Iroda vezetője és tulajdonosa, az Utazás Kiállítás szervezője azt mondja, egyes 
települések olyan helyzeti előnyre tettek szert az elmúlt években a turizmus terén, amit nem egysze-
rű behozni. Az elmúlt egy-két évben nőtt a belföldi turizmus volumene, ugyanakkor csökkent bizo-
nyos „klasszikus” célvárosokban a vendégéjszakák száma, mint amilyen Hajdúszoboszló, Siófok vagy 
éppen Sopron. Ez az átrendeződés lehetőséget adhat Miskolc számára is. Ezzel kapcsolatban a szak-
ember azt mondja, nem reménytelen a helyzet, de több éves lemaradásban vagyunk.
A mostani irányt jónak tartja, sikeresen ismerték fel, hogy nagyrendezvényeket kell csinálni, po-
zitív a Miskolczi Vásár, jó volt a sörfesztivál, jó a többi fesztivál is, és a további kezdeményezések. 
Véleménye szerint most már az olyan attrakciókra kell koncentrálni, amelyekre spontán mennek 
be az emberek, ilyen lehet például a fürdőfejlesztés. Ahogy Bárdos István szerint Miskolctapol-
ca fejlesztése is megkerülhetetlen a turisztika tekintetében. De van több attrakciója is a városnak, 
a szakember szerint pedig a fejlesztési, együttgondolkodási feladatok mottója lehet a következő 
években, hogy miként tudják ezeket összekötni, és a turistákat rávenni, hogy ne csak egy látnivaló 
miatt jöjjenek Miskolcra, hanem többet is végiglátogassanak. Pozitívumként említette még a kon-
ferenciaturizmust, amelynek pár éve még nem volt meg a kellő háttere Miskolcon, mostanra azon-
ban egyre nagyobb számban ad otthont városunk nagy konferenciáknak is.

A sikeres rendezvények – mint a Miskolczi Vásár – is részei a brandépítésnek
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6  hirdetés

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

Iskolások, felnőttek részére:
szIlágyI ÚtI általános Iskola

Miskolc, Szilágyi Dezső u. 53.
hétfő és szerda 18.00 órától

első edzés: 09. 17., hétfő

Óvodásoknak:
JustItIa se. edzőterme

Miskolc, Toldi u. 9.
kedd és csütörtök 16.30 órától

edzéseket vezeti: Dr. Vincze Angéla  4. dan
www.justitiase.hu, +36-70/432-53-72

Őszi cipővásár!
SzéleS, problémáS,  

fájóS lábakra
Egyes termékek 2900 Ft-tól

Ha Önnek iS fontoS  
a kényelem, jÖjjÖn el!

bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

Ha van lúdtalpbetétje, hozza magával.

miskolc, technika Háza
szeptember 20-án, (csütörtök) 9–12 óráig

l női alkalmi félcipők
l női utcai félcipők
l női papucsok

Új helyen a Zolnay Szalon!
Miskolc, Lehel u. 2. Platánház (Búza téren, a görög templom háta mögött)

Orvosi segítség a fogyásban!
FOGYASZTÁS AKUPUNKTÚRÁVAL + ingyenes gépi alakformálás!

látványos eredmény!  30–50%-os bérletkedvezmény! 
Bejelentkezés: 30/635-6362 vagy rendelés alatt hétfő–szerda–péntek 15–18 között a  46/755-144

13 éve együtt az Ön egészségéért!

Akció 2012. 09. 15-től 2012. 09. 21-ig
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 
Palette Creme Color hajfesték  799 Ft
Baba nedves törlőkendő, 80 db-os, 2,5 Ft/db 199 Ft

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

Ezúton is köszönjük a lakosság aktív közreműködését!

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

2012. évi mindenszenteki virágárusító 
pavilonbérlési lehetőség:

Mindenszentek közeledtével a Szentpéteri kapui köztemetőben, a bejárat mellett  
kihelyezett faházakban a hagyományoknak megfelelően lehetőséget biztosítunk  

virágok, koszorú, mécses és gyertya értékesítésére.
Jelentkezni írásban 2012. 09. 30-ig a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. titkárságára  

elküldött  –  „Mindenszenteki pavilonbérlés” feltüntetésével  – lehet.

Cím:  3531 miskolc, győri kapu 48–50.

Árusításra történő jelentkezésében kérjük tüntesse fel 
l elérhetőségét l telefonszámát

l a bérelni kívánt faházak mennyiségét, illetve a  bérléssel tölteni kívánt napok számát.

Veszprém megyében, szentgáli munkahelyre,  
teljesítménybérezéssel.

Étkezési utalványjuttatás, szállás albérletben megoldható.
Érdeklődni: hétfőtől péntekig 8.00–14.00 óráig, 06-88/503-528,  
06-30/338-014 és alábbi e-mail címen: salondesig@salond.hu

szakkéPzett kárPItos  
munkatársakat keresünk 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és 
képviseletében eljáró MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Pályázatot  hIrdet
Bérlakások költségelven történő  

BérBeadására. 

A pályázat időtartama  
2012. szeptember 17. napjától 2012. október 1. napjáig tart.

felhívjuk a pályázók szíves figyelmét továbbá, hogy a pályázati  
feltételek megváltoztak, ezért figyelmesen olvassák el a kiírást.

A pályázati kiírás megtekinthető a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláin. 

A MIK Zrt. honlapjáról (www.mikrt.hu.) a pályázati kiírás és az adatlap letölthető. 
További információk a MIK Zrt. Lakáshasznosítási Irodájánál szerezhetők be 

(Miskolc, Széchenyi u. 60. sz., tel.: 516-253, 516-254, 516-420).

NEMZETKöZi GéPjÁRMűVEZETőKET 
KERESüNK!

Németh Eurotrans Kft. (budapesti telephely)
tapasztalattal rendelkező, 

nemzetközi gépjárművezetőket keres.

Elvárások:   C, E kategóriás jogosítvány, GKI kártya, 
Digit kártya, PÁV, ADR vizsga (külde-
ménydarabos).

Amit nyújtunk:  korrekt bérezés, biztos, tőkeerős háttér
Feladat:   Volvó, Scania gépjárművekkel, nyugat-

európai régiókban történő fuvarvég-
zés, 2-3 hetes kinttartózkodással.

Jelentkezni a szente.allas@gmail.com e-mail címre  
elküldött önéletrajzzal, valamint a 06-30/222-9129-es 

telefonszámon Szente Évánál lehet.

felhÍvás
A közeljövőben megnyíló mIskolC Bolt BeszállÍtÓI köréBe 

olyan miskolci és Miskolc kistérségében tevékenykedő
termelők és kézművesek Jelentkezését várJuk,

akik Miskolc és kistérségére jellemző, annak hagyományaihoz kapcsolódó
(pl. a diósgyőri diókultúra, Szeleta-kultúra, Bükk hegység, szőlőkultúra, stb.) termékeket

(pl. csokoládékülönlegesség, egyedi ajándéktárgy, bor, méz, pálinka, lekvár, 
kézműves- és népművészeti termékek, stb.) készítenek 

és vállalják mindezek folyamatos beszállítását a Miskolc Bolt részére!
Kérjük, hogy pályázatukat a termékmintával vagy látványtervvel és a termék leírásával az alábbi címre küldjék 

(kérjük, hogy pályázatában tüntesse fel, hogy mikortól, milyen áron, milyen feltételekkel tudja a terméket beszállítani):

Miskolci Turisztikai Kft., 3519 Miskolc, Pazár István sétány 1. 
a pályázatok beküldési határideje: 2012. október 8.

A boltban forgalmazásra kerülő termékek szakmai zsűri döntése alapján kerülnek kiválasztásra.

Bővebb információ: + 36 70 332-8122

Érdeklődni lehet: 

46/ 353-909
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Teljeskörű, ingyenes hallásvizsgálat Miskolcon
Országos szintű, teljeskörű és ingyenes hal-
lásvizsgálat, valamint hallókészülék-próba-
hordás kampányt indított az Amplifon. A 
hallásvizsgálat menetéről kérdeztük Hor-
váthné Kalló Alice hallásspecialistát, a Vá-
rosház tér 22. szám alatt található miskolci 
Amplifon Hallásközpont vezetőjét.

– Milyen részei vannak a teljes körű vizsgálatnak?
– A vizsgálatok célja az, hogy kiderítsük, van-e 

halláscsökkenés, és ha igen, annak mi az oka, illetve 
hogy milyen eredetű a halláskárosodás. először a hal-
lójáratot és a dobhártyát vizsgáljuk meg, hogy van-e 
valami mechanikus akadály, például fülzsír. ezután 
egy hangvilla-vizsgálat következik, amit az úgyne-
vezett tympanometria követ, amivel a középfül álla-
potát mérjük fel. egészen pontosan azt, hogy a halló-
csontocskák a dobhártyáról a belső fülbe átvezetik-e 
a hangrezgéseket, illetve a dobüreg szellőzése a fül-
kürtön keresztül működik-e. 

– Ezután kerül sor a csendes kabinban történő vizs-
gálatra?

– Igen, itt történik az úgynevezett hallásküszöb 
vizsgálat. A páciensnek egyszerű kézmozdulatokkal 
kell jeleznie, hogy melyik oldalon, mikor hallja meg 
a fülhallgatóba beadott hangot. ezt egy csontveze-
téses vizsgálat követi, aminek a célja, hogy kiderít-
sük: amennyiben fennáll, akkor idegi eredetű vagy 
vezetéses típusú halláskárosodásról 
van-e szó.

– Mi történik akkor, ha az eredmé-
nyek hallásromlást mutatnak?

– Ha az eredmények alapján szük-
séges, akkor beszédértés-vizsgálatot 
is végzünk, amikor csupán a fülhall-
gatóban hallott számokat és rövid 
szavakat kell visszaismételni. ezeket 
különböző hangerősséggel adjuk 
be a páciensnek. A vizsgálatok jelen-
tősége az, hogy el tudjuk dönteni, 
hogy a halláskárosodás milyen mó-

don javítható. Helyi kezelések, antibiotikum-kúra, de 
műtéti megoldások is szóba jöhetnek, és hallókészü-
lék felírásával is nagyon sok probléma megoldható.

– Mennyire fontos szempont a hallásproblémák ke-
zelésénél a gyors beavatkozás?

– Minél korábban kezeljük a fennálló problémát, 
annál nagyobb az esélye annak, hogy sikerül meg-
oldani. Lehet, hogy csupán fülzsírdugó okozza a kel-
lemetlenséget, de ha például egy akut halláscsökke-
nésről van szó – amit akár vírusfertőzés is okozhatott 
– a kezelés eredményessége attól is függ, hogy meny-
nyi idő telt el a panasz keletkezése óta.

– Meghökkentő adat, hogy a lakosság több mint 
10%-a szenved valamilyen fokú halláskárosodásban.

– Pedig sajnos az a világszintű tendencia, hogy ez 
az arány tovább fog nőni. egy európai uniós kuta-
tás szerint azoknak, akiknek hallókészülék viselésé-
vel javítani lehetne a hallásán, csupán a 10–25%-a 

használ hallókészüléket. ez a szám 
hazánkban még alacsonyabb.

– Mit kell tennie annak, aki részt 
szeretne venni az ingyenes vizsgála-
ton?

– Kérem, hogy a várakozás elke-
rülése miatt telefonon egyeztessen 
időpontot munkatársunkkal a (46) 
382-796-os telefonszámon. A szű-
rés mindössze 20-30 percig tart, és 
az előjegyzési rendszernek köszön-
hetően egyenként, várakozás nél-
kül foglalkozunk az érdeklődőkkel. 

Vadas-boros ínyencségek Diósgyőrben
Szombaton rendezik a diós-
győri várban a Bükki Vadas-
boros Napot. Ez alkalomból 
főzött a Miskolci Naplónak 
Szabó Imre, Wlassics Gyula-
díjas népművelő.

A nyárbúcsúztató gasztronómi-
ai fesztiválon vadas ínyencségeket, 
a „borudvarban” kitűnő egri és to-
kaji borokat fogyaszthatunk. A vál-
lalkozó kedvű  csa ládok, baráti tár-
saságok főzőversenyen mérhetik 
össze tudásukat, melynek értékelé-
sét elismert mesterszakácsok vég-
zik. Az egész napos programról – a 
szőlőpréselés, kádártánc-bemutató 
és népművészeti vásár mellett – ne-
ves előadók gondoskodnak.

Az előkészületeken már hét köz-
ben javában dolgozott a Diósgyő-
ri Ady Endre Kulturális és Szabad-
idő Központ stábja, Sikter Péter és 
Marczisák Noémi kulturális me-
nedzser, Kárpáthy Zoltán műsza-
ki vezető, közben pedig kollégájuk, 
Szabó Imre, Wlassics Gyula-díjas 
népművelő mutatta meg, milyen 
egy igazi vadas.

– Nagyon jól főz Imre, de nem 
indulhat a fesztivál főzőversenyén. 
Nem lenne korrekt, ha egy stábtag 
vinné el a díjat, így munka után ven-
dégelt meg minket egy olyan pör-
költre, amely akár helyezett is lehet-
ne, és persze a hétvége hangulatát 
is megadta – ismertette a főzés ap-
ropóját Sikter Péter. A szombat leg-
ügyesebb séfje egyébként egy egy-
hetes görögországi utazást nyer.

A várkert profi kóstoló stand-
jain olyan ínyencségeket ízlelhet-

nek meg a látogatók, mint a tárko-
nyos vadraguleves cipóban tálalva; 
őzszelet puliszkával, áfonyás párolt 
körtével; vadgulyás őzből, vaddisz-
nóból vagy a számos halétel egyike.

Szabó Imre hortobágyi szürke-
marhaborjú-pörköltet főzött szabad 
tűzön vörösborral, erdei gombával.

– A lényeg, hogy használjuk az 
első osztályú, magyar alapanyago-
kat. A bográcsozásnak több száz 

éves hagyománya van, ezt a mai na-
pig tartjuk. A magyar ember szereti 
a gasztronómiát, az erre épülő prog-
ramokat. A pörkölt sokféleképpen 
készíthető: őseink hagyatéka nyo-
mán készítsük el az alapot, aztán 
mindenki beleviheti saját ízlésvilá-
gát – árulta el a szabadtűzi főzés esz-
szenciáját a népművelő.

A bor – melyet a főzéshez hasz-
nált – szőlőjét francia szerzetesek 

telepítették be annak idején a Hegy-
aljára, ebből maradt meg néhány 
tőke. A nedűt nagybátyja készítet-
te a család számára. Elmondása sze-
rint nem is igazán vörösbor, inkább 
„fekete”, és „zsakett” névre hallgat. 
Az étel mennyiségétől függően fél-
egy decilitert ajánlatos a bogrács-
ba önteni: amellett, hogy jó ízt ad a 
húsnak, elősegíti, hogy porhanyós 
legyen – ha viszont túlöntjük, kese-
rű lesz a végeredmény.

Ilyen és ehhez hasonló finomsá-
gok várják szombaton a diósgyőri 
várhoz ellátogató vendégeket.

 Soós P. | fotó: Juhász Á.

Hortobágyi szürkemarhaborjú-pörkölt 
Hozzávalók (10, jó étvágyú ember részére)
4 kg szürkemarhaborjú-comb
1/2 kg hagyma
1/2 kg paprika
1/2 kg paradicsom
5 cikk fokhagyma
20 dkg mangalicazsír
1 deciliter kiváló minőségű, száraz vörösbor
1/2 kg erdei gomba (tinóru, rókagomba)
Ízlés szerint só, őrölt bors, házi kalocsai  
őrölt pirospaprika, őrölt kömény,  
majoránna, borsikafű, Édes Anna  
(Erős Pista), Piros Arany

A bogrács aljára tesszük a zsírt és 
az apróra vágott hagymát. Meg-
dinszteljük, hozzáadjuk a pap-
rikát és a paradicsomot, tehát 
magyaros alapot készítünk. Bele-
tesszük a pirospaprikát és a koc-
kára vágott húst. A borjút kicsit 
odapörköljük a bogrács aljához 
(erről kapta ugye nevét az étel), 
ettől és a szabadtéri tűz füstjétől 
kap sajátos ízt pörköltünk. Mie-
lőtt kifehéredne a hús és bezárná-

nak pórusai, fűszerezzük. A fél-
egy deciliter bort húsz, a gombát 
15 perccel azelőtt adjuk az étel-
hez, hogy levennénk a tűzről. Ke-
nyérrel fogyasztjuk, igazi „tunko-
lós” étel.

Borajánló
Ahogy az aranyszabály szól: a főzéshez hasz-
nált bort fogyasszuk az ételhez is. Esetünk-
ben a „zsakettet”. Szabó Imre bora erősen 
száraz, testes, vörös, elég sötét színű, majd-
nem fekete. Illatán asztalt szilva és szilvalek-
vár érződik. Kitűnően illik vadételünkhöz, a 
hortobágyi szürkemarhaborjú-pörkölthöz. 
Azt is szokták emlegetni, hogy a fűszeres 
ételekhez hasonlóan fűszeres bort válasz-
szunk, márpedig népművelőnk számos íze-
sítőt, növényt használt a főzés során.

Kemencés, magyaros, otthonos
Tradicionális receptek alapján, csakis friss és minőségi 
alapanyagokból, figyelembe véve a vendégek kívánságait 
– ez Juhász Attila főszakács hitvallása.

A tapolcai Kemencés Kisvendéglő nem nosztalgiá-
zik – még a hétvégi élőzenével sem –, hanem meg-
hitt, otthonos hangulatot teremt modern környe-
zetben. étlapjukat is ez jellemzi: számos magyaros 
fogásuk családi és üzleti vacsorákon egyaránt 
megállja a helyét. A Juhász Attila által választott 
recept jól példázza, hogyan lehet a hagyományos 
ízeket a mai étkezési szokásokkal összeegyeztetni.

„Kemencés” balkáni csirke
Hagyományos tócsnitésztát készítünk: két közepes burgonyát lereszelünk, 
hozzáadunk két cikk reszelt fokhagymát, és ízlés szerint fűszerezzük sóval, 
borssal. Hozzáadunk még egy tojást és annyi lisztet, hogy palacsintatészta sű-
rűségű masszát kapjunk, majd kevés olajon palacsinta nagyságúra kisütjük.
Csíkokra vágott csirkemellet kevés zsiradékon megpirítunk, csirke- vagy grill-

fűszerrel megszórjuk, ha szükséges, sózzuk.
A salátához valókat (jégsaláta, paradicsom, 
paprika, uborka, lilahagyma) apró kockára 
vágjuk. A mártáshoz egy joghurtot egy kiska-
nál csípős paprikakrémmel és egy pár csepp 
tabasco szósszal elkeverünk. 
A tócsni egyik felére halmozzuk a pirított csir-
kefalatkákat, másikra a friss salátát és az önte-
tet.

a séf ajánlata ›››››››››››››››››››

Kemencés    Kisvendéglő
Miskolc üdülőövezetében, Tapolcán

Kerthelyiség, magyaros ételek, szálláslehetőség
Rendezvények akár 100 főig

Miskolctapolca, Csabai u. 36. Tel/fax: 46/562-215
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) A héten főként a munkájában lesz kreatív, sziporkázó és ötletgaz-
dag. Arra viszont figyelnie kell, hogy mik valósíthatók meg az ötletei közül. Építsen a kollégákra, de 
ne hagyja ki a főnökét sem. Ezen a héten azonban önnek is kell majd nehéz döntéseket hoznia, de 

csak addig fogja rosszul érezni magát, amíg a fejében nem születik meg a válasz. 

BiKa (04. 21–05. 21.) Munkahelyén a hét elején nehezen találja a helyét. Hallgasson a 
tanácsot adókra, mert terhet vesznek le a válláról! Párkapcsolatáért szeretne tenni, de meglepeté-
sét valaki el akarja rontani. Csupán irigységből teszi az illető, ne is haragudjon rá, hiszen egy sokkal 

jobb alkalmat fog találni, hogy a meglepetés kiteljesedhessen. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Sokkal jobban járna, ha nyitna kollégái felé, nem kell játszania a 
magányos hőst. Próbáljon közös elfoglaltságot találni a munkatársakkal, hogy közelebb kerülhes-
sen a csapathoz. Szerelem terén megint újra talál. A valódi kérdés, hogy érdemes-e eldobni a régit, 

a biztosat magától, hiszen ez lehet, hogy csak ábránd. Vizsgálódjon a lelkében! 

ráK (06. 22–07. 22.) A hét elején rossz hírt kap, de ne engedje, hogy elrontsa a napjait. 
Inkább gondolja át, kitől indulhatott el a híresztelés, és hogy benne több-e az irigység, mint a sze-
retet. Ha felbukkan a múltból egy szerelem, fogadja nyitott szívvel, mert bár ön kellemetlen emlé-

keket őriz róla, a másik ember ezt egyáltalán nem így látja. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Annak ellenére, hogy ön legtöbbször barátsággal fordul 
még az ellenségei felé is, most elbizonytalanodik a munkahelyi barátságok terén. Most ne játsszon 
nyílt lapokkal, várja ki a megfelelő alkalmat! Szerelmi életét jobbá teheti új terveivel. Ehhez azon-

ban erőre és kitartásra lesz szüksége. A kérdés az, megvan-e önben a kellő elhatározás. 

szűz (08. 24–09. 23.) A hete egy váratlan telefonhívással indulhat, mely felborítja min-
dennapjait a szónak a legjobb értelmében. Legyen kicsit spontánabb, és ezáltal mutasson hajlan-
dóságot a jó befogadására. Legyen laza, engedjen önmaga gyeplőjén! Szerelmi életében nemso-

kára élménydús napok és egy utazás következik, ha jól szervezi időbeosztását. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Nem kizárt, hogy a hét elején egy újabb feladattal bízzák 
meg munkahelyén. Nem kell rögtön ellenkezni. Lehet, hogy anyagilag vagy erkölcsileg megéri el-
vállalni a plusz terheket. Ám ha úgy ítéli meg, hogy nem kompenzálják kellőképpen, ne vállalja el! 

A szerelemben fontos a megbocsátás és a türelem. Figyeljen oda e két erényre! 

sKorpió (10. 24–11. 22.) Munkahelyi megpróbáltatásai nemsokára véget érnek, és 
úgy, hogy észre sem fogja venni, milyen könnyedén túllépett rajtuk. Persze, utána újabb nehézsé-
gekkel kell majd megküzdenie, de ez az élet körforgása! Ha túlzásokba esik érzékenysége és sebez-

hetősége miatt, nem várhatja el kedvesétől, hogy bánatában maradéktalanul osztozzon!

nyilas (11. 23–12. 21.) Munkahelyén olyan információ birtokába jut, mely felkavarja 
lelkét. Úgy érzi, hogy legszívesebben továbbadná ezt a tudását, ám jól gondolja meg, hogy kire mi-
lyen titkot bíz rá! Az egyedülállók megtalálhatják párjukat, bár elképzelhető, hogy még nem isme-

rik fel a benne rejlő lehetőséget. A párban élőknek pedig erősödhet kapcsolatuk. 

BaK (12. 22–01. 20.) Emberismerete hiányos még, ezért a héten csalódhat valakiben, 
akit eddig teljesen bizalmába fogadott. Keressen új bizalmasokat munkahelyén! Főleg a hétvégén 
fogja vissza indulatait, melyeket valószínűleg nem a szerelme, hanem más emberek váltottak ki 

önből. Mégis párján szeretné kitölteni mérgét. Ne tegye, nagyobb sebet ejt, mint gondolná. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Sokat tanulhat abból, ha átgondolja, a közelmúltban mun-
kahelyi szorult helyzetéből mik jelentették a kiutat. Most munkatársai követnek el hibákat, ön pe-
dig könnyedén megbocsát nekik. Szerelmi téren ösztönei félrevezethetik. Ha mégis új érzés érinti 

meg, engedje el magát. Bízzon abban, hogy úgy lesz jó, ahogyan alakul az élete. 

HalaK (02. 20–03. 20.) Az a sok energia, ami a héten dúl önben, segít rendet tenni a 
munkájában. Ez pedig nyugalmat szül az emberben. Néhány régi holmi felébreszt elmúlt érzése-
ket. Sokszor úgy érzi, nem a társa az ön mellé való pár, pedig szeretik egymást. Legtöbbször a ve-

szekedések azért kellenek, hogy rájöjjünk, mennyire fontos nekünk a másik ember!
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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. 

Miskolci romák Kanadában, Kanadából
A Kanadai Határőrizeti Ügynökség (Canadian Border Servi-
ce Agency – CBSA) nemrégiben kiadott közleménye szerint, 
a „kétes menedékkérelemmel Kanadában tartózkodó magyar 
romák” 40 százaléka Miskolcról érkezett. A CBSA úgy tud-
ja, hogy a városból és környékéről szervezetten, célirányosan 
küldték Kanadába az embereket, menekültstátuszt kérni.

Múlt év szeptemberében hallhat-
tunk arról, hogy a vízumkényszer 
újbóli eltörlése óta mintegy hétezer 
magyar állampolgár kért menedék-
jogot Kanadában, de a kérelmeknek 
csak 1-2 százalékát találták megala-
pozottnak. Kilencven százalékban 
ezeket visszavonták, nem vitték vé-
gig, illetve az is jellemző volt, hogy 
ügyintézés közben „eltűnt” a kérel-
mező. Ez a kanadai illetékesek sze-
rint annak a jele, hogy többségük 
nem is a menekültstátusz elnyerése, 
hanem az eljárás ideje alatt igénybe 
vehető szociális, iskoláztatási, illetve 
munkalehetőség miatt érkezett.

Mexikó után a legtöbb
A kanadai hatóságok adatai sze-
rint már 2009-ben és 2010-ben is 

Magyarországról érkezett a legtöbb 
„menekült” az országba Mexikó 
után, ezért tárcaközi háttérrel kül-
ügyi, rendészeti és szociális vonat-
kozású, kétoldalú kapcsolatokat lé-
tesítettek a helyzet kezelésére.

Múlt év novemberében első-
ként számoltunk be arról, hogy 
Miskolcon jártak a kanadai határ-
rendészeti szervek képviselői, mi-
vel azt tapasztalták, hogy a város-
ból és vonzáskörzetéből igen nagy 
számban próbálnak kivándorolni 
romák a tengerentúli országba. In-
formációink szerint a kanadai ha-
tóságoknak már akkor tudomá-
suk volt arról, hogy a kiutaztatások 
sok esetben szervezett formában 
történnek, nemzetközi csopor-
tok közreműködésével, akik a ten-

gerentúlon sem tévesztették szem 
elől a kiutazókat. Az útiköltséget 
sok esetben kölcsönökkel előlegez-
ték meg, amiket a kinti segélyekből 
kellett kamatostól visszafizetniük. 
Kanadában sokszor már a repülő-
téren várták a „menekülőket”, s drá-
ga pénzért „intézték el” számukra 
azokat a szolgáltatásokat, amelyek 
egyébként ingyen jártak mindazok-
nak, akik menekült státusért folya-
modnak. 

A kanadai határőrizeti ügynök-
ség szerint aggasztóan megnöve-
kedett a kétes menedékkérelemmel 
ott tartózkodó magyar romák kö-
rében a bűnözői tevékenység is. A 
CBSA például csekkhamisításokról 
már évek óta tudott, most viszont 
arra figyeltek fel, hogy a csekkeket 
a Magyarországra visszatért mene-
dékkérők címére érkezett levelekből 
kilopják, és az ő a bankszámlájukat 
is felhasználják. A torontói rendőr-
ség teljes, erre szakosodott bandák 
szerveződését figyelte meg.

Dobi Tamás, a B.-A.-Z. Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivője 
érdeklődésünkre elmondta: a me-
gyében nem folytatnak nyomozást 

olyan ügyben, amely összefüggés-
ben van a romák kanadai kivándor-
lásával, illetve az ezzel kapcsolatos, 
esetleges bűncselekményekkel. Tu-
domásuk szerint nem érkezett fel-
jelentés, hivatalos megkeresés sem 
ilyen ügyekben.

222 millió dollár
Ha valaki minden jogorvoslati le-
hetőséget kihasznált, korábban akár 
4-5 évig is kihúzhatta Kanadában, 
mielőtt – végső esetben – kitolon-
colták. Tavaly mintegy 222 millió 
dollárjába, azaz csaknem 51 milli-
árd forintjába kerültek Kanadának 
a színlelt magyar menekültek, a szá-
mukra biztosított jóléti és egészség-
ügyi juttatások miatt.

A menedékkérelmek elbírálá-
sát megszigorító, idén júniusban 
elfogadott, úgynevezett C-31-es 
törvény alapján a kanadai állam-
polgársági és bevándorlásügyi mi-
nisztérium összeállítja azoknak a 
biztonságos demokratikus orszá-
goknak a listáját, ahol tiszteletben 
tartják az emberi jogokat. Az ezek-
ből az államokból érkezettek mene-
dékkérelmét 45 nap alatt elutasítják, 
az érintetteket pedig kitoloncolják. 

„Értelmetlen riogatás”
Megkerestük a miskolci hajlékta-
lan-ellátó szervezeteket is. Egyelő-
re sehol nem tapasztalták, hogy 
intézményeikben megnövekedett 
volna a forgalom a kilakoltatások, 
vagy a Kanadából hazatérők miatt.

Váradi Gábor, a Miskolci Ci-
gány Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke lapunknak úgy nyilatko-
zott: véleménye szerint felesleges 
és értelmetlen azzal riogatni a mis-
kolciakat, hogy hamarosan több 

ezer hazatoloncolt roma özön-
li majd el a várost, illetve a szoci-
ális ellátórendszert. Mint az elnök 
fogalmazott, a várossal kapcsolat-
ban emlegetett, mintegy négyezer 
„kivándorlónak” csak mintegy a 
harmada, negyede lehet miskolci, 
a többiek a vonzáskörzethez tar-
toznak. Ezeknek jó része már ko-
rábban hazajött – honvágy, csalá-
di vagy egyéb okok miatt – s azok 
sem egyszerre fognak érkezni, aki-
ket ezután toloncolnak ki. 

Váradi Gábor szerint sokfé-
le sorsról, élethelyzetről van szó, s 
ezeket a „menekülteket” egyáltalán 
nem lehet egy kalap alá venni, hi-
szen tudomásuk szerint szép szám-
mal vannak köztük olyanok is, akik 
korábban más országban végez-
tek már külföldi munkát, és most 
sem Magyarországra akarnak visz-
szatérni. Emellett, akik már eltöltöt-
tek valamennyi időt a tengerentúli 
országban, azok többnyire rendel-
keznek olyan anyagi lehetőségek-
kel, hogy idehaza sem szorulnak rá 
a szociális ellátórendszerre. Az el-
nök úgy vélte, a probléma kezelésé-
hez elsősorban azt kellene megvizs-

gálni, milyen társadalmi, szociális 
okok vezettek odáig az elmúlt húsz 
évben, hogy több ezer roma ki akar 
vándorolni, hiszen korábban – míg 
volt munkájuk, megélhetésük – ez 
egyáltalán nem volt jellemző. 

Ahogy azt előző lapszámunkban 
közöltük, a városháza tájékoztatása 
szerint a jogszabályokat alapul véve, 
visszatérő családok esetében a tele-
pülési önkormányzatoknak nincs 
olyan külön feladatuk, amire előre 
fel kellene készülniük. Akik számá-
ra nem megoldott a lakhatás, azok-
nak a szociális ellátórendszer külön-
böző intézményei tudnak segíteni.

Kíváncsiak lettünk volna arra is, 
milyen eredménnyel zárult a ka-
nadai határrendészek Miskolcot 
és térségét érintő vizsgálódása. A 
kanadai nagykövetségen azt a tá-
jékoztatást kaptuk, hogy az ügy a 
Kanadai Határőrizeti Ügynökség 
hatáskörébe tartozik, ők jogosultak 
nyilatkozattételre. Elküldtük kér-
déseinket a Canadian Border Ser-
vice Agency címére is, ezekre egye-
lőre nem érkezett válasz.

Szepesi S. | fotó: Juhász Á. 
(felvételeink illusztrációk)

Sok probléma terítékre kerül a roma nemzetiségi önkormányzat fórumain

A miskolci L. Béla tavaly tért visz-
sza Kanadából, több társával 
együtt. Lapunknak azt mond-
ta, nem ez volt az első alkalom, 
hogy külföldön próbált szeren-
csét, és akár holnap is megpróbál-
ná megint, ha lehetősége nyílna.

– Én nem megyek el lopni, 
de azt sem nézem tétlenül, hogy 
éhezzenek a gyerekeim, ha egy-
szer itthon nincs munka! – nyi-
latkozta a 38 éves, állástalan fér-

fi. Mint fogalmazott, Kanadában 
„meg lehet élni”, aki ismeri a ro-
mákat, tudja, hogy számukra a 
család a legfontosabb, nem rán-
gatnák bele őket is mindenféle 
„kalandba”, ha nem lenne rá okuk. 

– Én ott is dolgoztam, a felesé-
gem is, pár hónap alatt megkeres-
tünk annyit, hogy valamennyire 
egyenesbe jöttünk. Normálisan 
tudunk élni, aztán meglátjuk, mi 
lesz – tette hozzá L. Béla. 
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Szeptember 15. | Szombat » Röplabda: Szlovák Aurél nemzetközi női emléktorna. 
Csokonai utcai csarnok, 10.00. » Labdarúgás: NB I Videoton FC – DVTK. Székesfehérvár, 14.00. 

Szeptember 16. | vaSárnap » Jégkorong: MOL Liga Miskolci Jegesmedvék – Újpes-
ti TE. Jégcsarnok, 18.00 » Futsal: Női NB I DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – MVFC Berettyóújfalu. Ge-
nerali Aréna, 16.00 » Röplabda: Szlovák Aurél nemzetközi női emléktorna. Csokonai utcai csarnok, 
10.00. » Floorball: OB 2 Miskolci Szabadidőközpont FSE – Phoenix FSE Wizard. Generali Aréna, 18.00.

Szeptember 17. | hétfő » Jégkorong: MOL Liga Miskolci Jegesmedvék – ASC Corona 
Brasov. Miskolc, 18.30.

Szeptember 21. | péntek » Labdarúgás: NB I DVTK – Paks. Diósgyőri stadion, 19.00 
» Jégkorong: MOL Liga HSC Csíkszereda – Miskolci Jegesmedvék, Csíkszereda, 19.00.

Szeptember 22. | Szombat » Vízilabda: Magyar Kupa selejtező, C csoport. Résztve-
vők: Budapesti Honvéd, Miskolc Városi Sportiskola, Szolnoki Dózsa, Orvosegyetem SC. Miskolc, Kemény 
Dénes Városi Sportuszoda, 10.00.

Szeptember 23. | vaSárnap » Jégkorong: MOL Liga ASC Corona Brasov – Miskolci 
Jegesmedvék. Brassó, 19.00 » Futsal: Női NB I Galaxis NFE – DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont. Csö-
mör, 9.20. » Vízilabda: Magyar Kupa, selejtező. Miskolc, Kemény Dénes Városi Sportuszoda, 10.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

» Kazár Miklós győzött a magyarok versenyében szombaton a Kassa-ralin, az országos 
bajnokság ötödik állomásán. A magyar bajnoki értékelésben a miskolci pilóta mögött „földije”, Ha-
dik András lett a második, Botka Dávid pedig a harmadik.

» A lettek magabiztos motorozással utasították maguk mögé a szombati salakmotoros 
páros Európa-bajnokság elődöntőjében a miskolci viadalon induló másik hat duót. A második he-
lyen a csehek végeztek, míg a dobogó harmadik fokára a magyar fiúk állhattak fel. 

röviden ›››››››››››››››››››››››

Hazai pályán kezd a bajnok DVTK-Vénusz
Vasárnap elrajtol a női futsal 
NB I 2012/2013-as sze-
zonja, melyet címvédőként 
kezd meg a DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont.

Strandfocival, görögországi csapat-
építéssel és hazai edzőtáborral ké-
szült Sárréti Géza együttese a női 
futsal élvonalának következő idé-
nyére, melynek aktuális bajnokként 
vágnak neki Csepregi Gabrielláék. 
Azt szokták mondani, a címet meg-
védeni nehezebb, mint megsze-
rezni, hiszen a riválisok külön ké-
szülnek arra, hogy az aranyérmes 
skalpját megszerezzék. Ezt a mon-
dást osztja a csapat vezetőedzője is.

– Mindenki utazni fog ránk, fej-
ben össze kell szednem a játékoso-
kat, hogy sehol sem lépjünk köny-
nyelműen pályára. Célunk a négy 
közé kerülés, illetve szeretnénk 
megvédeni bajnoki címünket. Már 
nagyon várom a bajnokság kez-
detét, úgy érzem, jobbak leszünk, 
mint tavaly – mondta Sárréti Géza.

A klub nem igazolt játékost a 
holtszezon során, viszont együtt 
maradt a keret, ami legalább akko-
ra erősítést jelent, mintha több mi-
nőségi futsalos érkezett volna. Ko-
vács Aliz nyári térdműtétje után 
még nem épült fel, az előző idény 
végén visszatérő Garadnai Erika vi-
szont bevethető.

– Egy-két játékos odaért ahhoz 
a 4-5 alaptaghoz, akik az előző sze-

zon nagy részében oroszlánrészt 
vállaltak a sikerből. Rondzik Júlia 
és pár lány felkerült a nagycsapat 
keretébe az utánpótlásból, és köz-
tünk van Teodoru Bianka is, aki-
nek van labdarúgómúltja, de még 
nem futsalozott. A csapat mag-
ja negyedik éve együtt van, akinek 
lehetősége lett volna távozni, az is 
Miskolcon maradt. Ugyanakkor 
változtatni kellett az edzésgyakor-

latokon, bemelegítésen, mivel már 
negyedik éve én vagyok az edző-
jük – árulta el az előző szezon leg-
jobbjának választott edző, aki az NB 
II-ben induló második számú csa-
patnál is besegít a munkába. A „fa-
kónál” kapnak majd lehetőséget a 
fiatalok, ők a keleti csoportba kap-
tak besorolást a másodosztályban.

A DVTK-Vénusz az első fordu-
lóban az MVFC Berettyóújfalut fo-
gadja vasárnap a Generali Aréná-
ban. A tavalyi tíz csapat helyett idén 
nyolc nevezett az NB I-be: a Szege-
di AK kivívta a bennmaradást, de 
nem neveztek az élvonalba, míg a 
tavalyi bronzérmes Ferencváros az 
NB II-re adta le jelentkezését. Érde-
mes még megemlíteni a másodosz-
tályból feljutó Astra Kiskunfélegy-
házi Bulls együttesét, amely a tolnai 
felkészülési tornán legyőzte a Vé-
nuszt. A Bács-Kiskun megyei gár-
da is bajnokesélyes, hiszen az előző 
évben az NB I-től visszalépő Vesta 
számos játékosa igazolt oda.

A szakemberek szerint izgalmas, 
kiélezett bajnokságra számíthatunk, 
sok, megerősödött csapattal.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

Rudolf három évre írt alá

Az Újpest legyőzése után Debre-
cenben vereséget szenvedett a 
Ligakupában a DVTK. A hét híre 
mégsem a meccsekhez kötődik: 
Rudolf Gergely válogatott csatár  
szerdán három évre szóló szerző-
dést írt alá a DVTK-val.

Egy hónapja zajló munka hoz-
ta meg gyümölcsét, vagyis azt, 
hogy mostantól Miskolcon ját-
szik a 23 válogatott mérkőzésén 
9 gólt szerző, kétszeres magyar 
bajnok támadó, Rudolf Gergely, 
akivel hároméves szerződést kö-
tött a klub. Ez a játékost hivata-
losan is bemutató csütörtöki saj-
tótájékoztatón hangzott el, mint 
ahogy az is, hogy az utóbbi esz-
tendők legerősebb játékoske-
rete állt össze a piros-fehérek-
nél. Leisztinger Tamás, a DVTK 
többségi tulajdonosa azt is el-
mondta, nem feltétlen az első 
hely, hanem az élvezhető játék a 
fő célkitűzése.

Rudolf Gergely érdeklődé-
sünkre arról beszélt, hogy szük-
sége lesz majd néhány hétre ah-
hoz, hogy a korábbi szintjére 
felhozzák játékát.

– Ugyanúgy fogok játszani, 
és ugyanúgy fogom rugdosni 
a gólokat, de az elmúlt egy hó-
nap nyilván nem segített abban, 
hogy úgy tudjak edzeni, aho-
gyan kellene – mondta.

Dudás Hunor, a DFC Kft. 
ügyvezető igazgatója emlékezte-
tett, július közepén-végén fogal-
mazták meg az idei évre kitűzött 
céljaikat, ám a játékoskeret azóta 
sokat erősödött. 

Az ügyvezető hozzátette még, 
hogy a csapatot megerősítő át-
igazolások miatt biztos lába-
kon álló, új költségvetést készít 
a klub és a tervek szerint válto-
zatlanul fut tovább a stadionfej-
lesztés is, mellyel kapcsolatban 
napokon belül döntés születhet.

J. I. – T. Á. | fotó: Mocsári L.

Szlovák Aurél-emléktorna
Hat csapat részvételével nemzet-
közi női röplabdatornát rendez a 
hétvégén az Albrecht-Miskolci VSC 
MISI szakosztálya. 

Az MVSC Csokonai utcai ter-
mében mérkőzik meg a hat 
együttes, az A csoportban az 
Aluprof-Budapest, az Újpesti 
TE és az NRK Nyíregyháza, a B 
csoportban pedig a Vasas, a Ri-
maszombat és az Albrecht-Mis-
kolci VSC MISI.

A mérkőzések szombaton 
délelőtt 10 órától kétóránként 
követik egymást, a nyitányon a 
házigazda miskolciak csapnak 
össze a Rimaszombat csapatá-
val. Vasárnap délelőtt 10 órától 
már az elődöntők kezdődnek.

– Fontos torna előtt állunk 
– mondta Toma Sándor, a vas-
utasok szakvezetője. – Egyrészt 
emlékezünk Ari bácsira (Szlo-
vák Aurélra), aki évtizedeken 
keresztül szívvel és lélekkel dol-
gozott a miskolci röplabdázás 
felvirágoztatásán. Ugyanakkor 
egyre közelebb kerülünk a baj-
noki rajthoz, és a felkészülési 
időszakban végzett munka haté-
konyságát is lemérhetjük. Kitű-
nő ellenfelek érkeznek Miskolc-
ra, mindenkivel szemben oda 
kell figyelni, remek esély kínál-
kozik a különböző játékelemek 
gyakorlására. Szeretném látni, 
hol tartunk, és ennek feltérképe-
zéséhez is kitűnő alkalmat kínál 
a miskolci rendezvény.             D. L.

Idegenlégiósaival folytatja a DKSK
Megérkezett a DKSK há-
rom idegenlégiósa, így ve-
lük készül tovább a csapat a 
női kosárlabda NB I októbe-
ri rajtjára.

Három versenysorozatban áll rajt-
hoz a 2012/2013-as szezonban a 
DKSK-Miskolc. Az augusztus ele-
je óta készülő lányok a magyar baj-
nokság mellett a hazai kupában 
és a Közép-Európai Női Ligában 
(CEWL) is a négy közé jutnának.

– A honi pontvadászatban a leg-
jobb hat a minimális elvárás, de jó 
szakmai munkával és szerencsével, 
ha a sérülések is elkerülnek minket, 
akár az első négybe is odaérhetünk. 
A Magyar Kupában ugyancsak a 
négyes döntőbe a kerülés a cél, míg 
a CEWL-ben is szeretnénk a Final 
Fourba jutni – ismertette az elvárá-
sokat Szabó Tamás, a klub elnöke.

A Közép-Európai Női Ligában 
heten – szlovák, román, cseh, oszt-
rák és magyar csapatok – indulnak. 
A DKSK-nak két selejtezőbeli el-

lenfél jutott – a cseh Kara Trutnov 
és az osztrák Flying Foxes Wien 
– aminek a mínusz két mérkő-
zés miatt nem feltétlenül örülnek 
a klubnál, ugyanakkor nagyobb az 
esélyük így a továbbjutásra.

– Ha a Magyar Kupában vagy 
a nemzetközi porondon a négyes 
döntőbe jut csapatunk, támogató-
ink és az önkormányzat segítségével 
mindent meg fogunk tenni annak 
érdekében, hogy ezeket a sport-
eseményeket Miskolcon rendez-
zük. Költségvetésünk összeállt, 70-
80 millió forintból gazdálkodunk 
ez évben – tette hozzá a klubvezető.

A DKSK három idegenlé-
gióssal vág neki az idénynek, 
valamennyiükkel egyéves kont-

raktust kötött a vezetőség. A tavaly 
is a Diósgyőrben játszó, szerb vá-
logatott Maja Škorić és a nyáron 
szerződtetett Lenita Sanford mel-
lé újabb egyesült államokbeli játé-
kost igazoltak. Brankica Hadžović 
sérülten érkezett Miskolcra, nem 
számíthatnak rá, ezért szerződtették 
Brittainey Ravent. A 183 centiméter 
magas, 24 éves hátvédet középisko-
lás korában az USA legjobb öt ko-
sárlabdázója közt tartották számon, 
később három éven keresztül volt a 
texasi egyetem legponterősebb já-
tékosa. 2010-ben bemutatkozott a 
WNBA-ben (észak-amerikai pro-
fi női kosárlabdaliga), ahol az At-
lanta Dreammel a nagydöntőbe 
jutott. Az előző idényt Németor-

szágban töltötte, ahol 14 pontos 
átlagot produkált.

Peresztegi Nagy Ákos, a DKSK 
vezetőedzője a felkészülésről és a 
bajnokság lebonyolításáról beszélt.

– Kilenchetes programot állí-
tottam össze, ám a rajt előrehozá-
sa miatt ez egy héttel megrövidült. 
Voltak egyéb problémáink is, en-
nek ellenére az eddig eltelt időszak-
kal elégedett vagyok. Elvégeztük a 
négy hétre tervezett munkát, a hét 
végére pedig ismerni fogja a keret 
a taktikai repertoárt mind védeke-
zésben, mind támadásban. Szeret-
nénk jól rajtolni, hogy az egyik leg-
erősebb együttes, a Sopron elleni 
mérkőzésre kicsalogassuk szurko-
lóinkat, újra megteljen a sportcsar-
nok – sorolta a szakember.

A bajnokság október 3-án rajtol. 
Tíz csapat nevezett, és eldőlt, lesz 
középszakasz is. A 18 mérkőzéses 
alapszakasz után az 5–10. helye-
zett csapatok tízmeccses középkört 
vívnak, míg az első négy a szlovák 
bajnokság legjobb négyesével ját-
szik oda-visszavágós rendszerben, 
ez nyolc találkozót jelent. A ráját-
szás lebonyolítása még nem eldön-
tött. A DKSK október 3-án, Ceglé-
den kezdi a pontvadászatot.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

Győzelem, majd vereség a MOL Ligában
„Fesztiváli” sikerrel rajtolt a 
jégkorong MOL Ligában a 
Miskolci Jegesmedvék csa-
pata, majd alulmaradt a Du-
naújvárosi Acélbikák ottho-
nában.

Az I. Miskolci Sörfesztivállal egy 
időben játszotta idei első MOL Li-
ga-mérkőzését a pontvadászatban 
tavaly ezüstérmet szerző Miskolci 
Jegesmedvék. Tim Kehler együtte-
se remek első harmadot produkál-
va 5–2-re legyőzte a Ferencvárost 
Saluga duplájával, valamint Popo-
vics, Dubek és Fodor találatával.

– Tökéletesnek nem nevezném 
a rajtot, de az eredmény tükröz-
te elvárásainkat, és az is nagyon 
fontos, hogy hazai jégen győztük 
le nagy riválisunkat. Ugyanakkor 
még mindig nagyon sok munka áll 

előttünk. Jól kezdtük a mérkőzést, 
korán gólokat szereztünk, a Saluga 
– Rafaj – Dubek támadósor reme-
kelt a találkozó ezen szakaszában. 
Aztán leült a meccs, nem járt úgy 
a korong, ahogy kellett volna, és 
a helyzetkihasználással is gondok 
akadtak, főleg emberelőnyben. 
Ezért is mondom azt, hogy ezeken 
még csiszolnunk kell – értékelt az 
MJJSE kispadján sikerrel debütá-
ló tréner.

A Jegesmedvék nyitányát csak-
nem telt ház előtt rendezték, 1800 
néző követte figyelemmel sike-
rüket, köztük Kriza Ákos polgár-
mester, Budai Gyula államtitkár 
és Ganxsta Zolee, aki közvetlen a 
hokimeccs után adott koncertet a 
sportcsarnokban.

– Tetszett a meccs, már csak 
azért is – bár nem akarom meg-
bántani a zöld-fehérek szurkoló-
it –, mert kikapott a Fradi. Egyéb-
ként sok barátom játszik a miskolci 

csapatban, például Fodor Szabolcs, 
Budai Krisztián, Nagy Gergő, Po-
povics Patrik, de az FTC-ből is is-
merem többek között Gergelyt és 
Borbást. Papírforma-győzelem 
volt ez a hazaiak részéről, örülök, 
hogy ideértünk korábban. Másod-
szor jártam egyébként itt jégko-
rongmeccsen, akkor is a Ferenc-

város volt az ellenfél, és nyertek 
a Macik. Jó kabalák vagyunk, jö-
vünk máskor is – emelte ki a kon-
cert „lefújása” után a Kartel front-
embere.

A vasárnapi, Dab.Docler elleni 
fellépés már nem sikerült ilyen jóra 
Fodoréknak, a Macik nem tudtak 
betalálni Sevela hálójába, 3–0 lett a 
vége a Fejér megyeieknek.

– Vendéglátónk nagyon jól fel-
készült, motivált csapat volt, amely 
nagyon hajtott a hazai bemutatko-
zó mérkőzésén, akárcsak mi pén-
teken. Nálunk most a legjobb tá-
madósor a Popovics – Szilágyi 
– Wéber trió volt, helyzeteket dol-
goztak ki, jól védekezték ki az em-
berhátrányokat. Hasonló teljesít-
ményre van szükség az első két 
sortól is, ha az olyan erős csapatok 
ellen, mint a Dunaújváros, jó ered-
ményt akarunk elérni – mondta a 
kanadai tréner.

A Miskolci Jegesmedvék vasár-
nap lépnek legközelebb jégre itt-
hon, az Újpest ellen.

S. P. | fotó: Mocsári L.

Sárréti Géza (fehérben) újra sikerre vezetné a lányokat
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AGYKONTROLL
gyerekeknek

szeptember 21–22–23-án
Miskolcon.

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

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 Általános Iskola előtti sportpálya
–  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 (generali Aréna) 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
                                                       

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

Időpont-egyeztetés  
szükséges!

Kata: 20/250-3079
3527 Miskolc,  

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

Miskolc, Ernye bán u. 4/A.
Telefon: 46/381-645, 

20/9424-903. 
Fax: 46/505-323

Sérült gépjármûvek  
teljes körû javítása

Biztosítók szerzôdött  
partnere

Kárrendezés, kárügyintézés
Legmodernebb technológia

Garantált minôség
Rövid határidôk

Nyitva tartás: 
hétfô–péntek 8.00–17.00 

szombat: 8.00–12.00

l  4 nap/3 éjszakás csomag félpanzióval, valamint 1 db belépő a gyulai Várfürdőbe és 1 al-
kalomra kizárólagos jakuzzi-használat a szállodában

l  Ár: 2 ágyas standard szobában: 26 000 Ft/fő l  Ár: 2 ágyas komfort szobában: 30 800 Ft/fő
A Kolbászfesztivál változatos programjai  garantálják a kellemes időtöltést.
Az árak  az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák, amely 18 éves kortól 380 Ft/fő/éj. Gyermekkedvezmény: 2 éves korig 
díjmentes, 2–6 éves korig a szállás díjmentes, étkezés 50% kedvezménnyel! Üdülési csekket és SZÉP kártyát elfogadunk!

Októberi hOsszú hétvége
a békéscsabai kOlbászfesztivál jegyében

2012. 10. 19.–10. 22. vagy 2012. 10. 20.–10. 23.

További ajánlatok, foglalás: Hőforrás Hotel*** és üdülőpark
5700 Gyula, Rábai M. u. 2.  Pf.: 134. Tel.: 36-66/463-722, 463-740
E-mail: szallasrendeles@hoforrashotel.hu, www.hoforrashotel.hu

Apróhirdetés
Miskolcon, a tejgyárnál családi ház eladó, 
összkomfortos, szintes, 5 szoba, konyha, 2 für-
dőszoba, 2 erkély. garázs, és 200 m2-es kert tar-
tozik hozzá. Irányár: 28 M. Ft. A bútorok, kony-
ha ebédlóasztal, olcsón eladók. Érd.: tel.: 46/ 
381-838.

Eladó, tölgy, bükk, gyertyán tűzifa! 15-től  40 
cm  átmérőjű tűzifa 17 000 Ft/erdei m3. kony-
hakészen kalodában 11 000 Ft/üzemi m3. Ak-
ciónk: ömlesztve: 60 000 Ft/6 üzemi m3. Érdek-
lődni: 70/526-3028.

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

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.

Házvezetőnői állást vállalok, bentlakással. 
Belföldön, vagy magyar családnál külföldön is. 
Tel: 30/587-16 11.

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.
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Szeptember 15. | Szombat
11.00 | Műút-napok 

11.00 | Irodalmi beszélgetések. Jenei László 
Nemes Z. Márióval, a Prizma filmművészeti folyó-
irat szakírójával beszélget. MissionArt Galéria
13.00 | Fesztiválirodalom. A Volt Fesztivál irodal-
mi sátra szervezőinek felolvasása. MissonArt Galéria.

09.00 | Kulturális Örökség Napjai. Ifjúsági Ház.
09.00 | Kincskereső túra. 
10.00 | Társastánc fiataloknak. Interaktív be-
mutató óra Hornyák Zsolt vezetésével.
21.00 | Indygo lemezbemutató koncert. 

09.00 | Fazola fesztivál. Újmassa.
09.00 | Zenés kisvonat Újmassára. Doroty-
tya utcai megálló.
10.00 | Megnyitó.
10.20 | Diósgyőri kohászok emlékkopja-ko-
szorúzás.
10.40 | A Perecesi Bányász Fúvószenekar.
11.00 | Tiszteletbeli kohászok fogadása.
11.30 | Látványcsapolás a műemlékko-
hóból.
11.45 | 12. Fazola díszműkovács-verseny.

10.00 | 4. Romano Teatro Zenés Színházi Feszti-
vál. Színészválogatott, zene, tánc. Árpád u. 2.

10.00 | Bükki Vadas-boros Nap. Diósgyőri vár. 
10.00–14.00 | Workshop. Tanítások meditációról, 

gyógyításról Jeszenszky István vezetésével. Vár u. 9.
15.00–18.00 | Kézműves játszóház. Kultúrházak 

éjszakája. Avasi színházterem.

Szeptember 16. | vaSárnap
10.30 | Az ezüst furulya. Csodamalom Bábszínház.
14.00–21.00 | 10. Csaba-nap. Színpadi progra-

mok, szűrések, görénysimogatás, csacsifogatozás, 
kézművesség, íjászkodás, rohamkocsi-bemutató. 
Gárdonyi Géza Művelődési Ház.

14.00 | Nyílt nap. Bemutatkoznak a művelődési ház 
csoportjai. VOKE Vörösmarty Művelődési Ház.

16.00 | A pokolból visszahozott királylány. A 
Vaga Banda gólyalábasai. Balázs Győző tér 1.

Szeptember 17. | hétfő
Mobilitás hét 

07.00–09.00 | Jutalomreggeli a 
kétkerekezőknek. Városház tér.

07.04 | Eljutási verseny. Kerékpárosok, vil-
lamos, autóbusz, személygépkocsi, futók. Felső-
Majláth végállomásról a Városház térig.
14.00–17.00 | MVK Zrt. nyílt nap. 13.45, 
16.00 órakor veterán járművek segítenek eljutni a 
Szent István térről. Járműkiállítás, fotózás, viszony-
latjelzők árusítása, bejárás, stb.
17.00 | Mobilitás fórum (Petőfi u. 1–3.): Zöld 
Nyíl, ATTAC, Okos Pont.

Szeptember 18. | kedd
16.30 | Író-olvasó találkozó. Hajdú Imre: Jónás 

könyve. VOKE Vörösmarty Művelődési Ház.

Szeptember 19. | Szerda
17.00 | Papp László festőművész kiállítása. A 90. 

éves művészt a  megnyitón köszönti Rézművesné 
Nagy Ildikó művésztanár és Dobrik István művé-
szettörténész. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

Szeptember 20. | cSütörtök
17.00 | Secco falka 1. A kortárs képzőművészek fal-

festményeit bemutató kiállításon Pirint Andrea 

művészettörténész mond köszöntőt. Színháztörté-
neti és Színészmúzeum, Teátrum Pincehely Galéria.

Szeptember 21. | péntek
19.00 | Nyílt nap. Szabó Gyula Csillagvizsgáló.

Szeptember 22. | Szombat
Autómentes nap

09.00–17.00 | Elsősegélynyújtó bemutató.
09.00–12.00 | 7 próba egészségi állapot-
felmérés. Környezet-tudatosan! társasjáték.
09.00–12.00 | Autóbuszfestés.
10.00–10.30 | Együttfutás az autómentes 
belvárosban.
10.00 | Critical Mams. Babakocsis felvonulás a 
Holdam udvarból a sportcsarnokhoz.
11.00 | Autóbuszhúzás. 15-20 fős csapa-
tok számára.
12.00–17.00 | Véradónap. Sportcsarnok fő-
bejárat.
14.00 | Tai-chi.
14.30 | Telekocsi rendszer kiépítési lehető-
ségei a nagyvárosokban. Bemutató előadás.
15.00–16.30 | Utcafórum a Miskolc bel-
városát érintő, jelenleg megvalósulás alatt 
lévő közlekedésfejlesztési programokról.
17.00–17.50 | XV. Critical Mass. Kerékpá-
ros felvonulás.
17.50–20.00 | Zenés esti levezető.

Impró-sok(k). Ifjúsági Színházi Al-
kotócsoportok 4. Szakmai Talál-
kozója.

10.00–13.00 | Belvárosi terepszemle, játékos 
ismerkedés. Belváros.

21.00–23.00 | Kulturális Sokk Parti. Belváros.

Szeptember 23. | vaSárnap
Impró-sok(k). Ifjúsági Színházi Alko-

tócsoportok 4. Szakmai Találkozó-
ja. Belváros.

13.00–14.30 | Hírimprovizációk. Bemutatók.
14.30–15.00 | A találkozó ünnepélyes zárása.
10.30 | Meseláda. Csodamalom Bábszínház.

» részletes programok: minap.hu

Szeptember 17. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Épi-Tech, 
házépítők műsora (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Mis-
kolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, váloga-
tás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Bizalmas 
jelentés, francia–spanyol–svájci film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 18. | 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 Sport-
közvetítés felvételről 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az éjszaka mestere, ausztrál–kanadai film (Háló-
zat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 19. | Szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum 
– A SEJThető jövő (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 Szabadegye-
tem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Tájoló, magyar isme-
retterjesztő műsor (Hálózat TV) (12) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 20. | cSütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 
„Akinek 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 maga-
zinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 OP 
Center, 1. rész, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 21. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Öko-házak 
(Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programaján-
lója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 OP Center, 2. rész, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 22. | Szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szent-
földi szent helyek üzenete (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, 
közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírhá-
ló (Hálózat TV) 21.00 SlágerMix Attilával (Hálózat TV) (6) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) (12) 23.00–
07.00 Képújság.

Szeptember 23. | 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, kul-
turális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hír-
összefoglaló 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Cápavadász, olasz–spanyol–mexikói film (Hálózat TV) 
(16) 23.00–07.00 Képújság.

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

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 | (Bé-
ke-terem).

Szeptember 14–23. | 9. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Film-
fesztivál | (Uránia-terem, Béke-terem, Nagyterem).

Szeptember 23–26. | 17.00 Drága besúgott barátaim; magyar film | 12 | 
(Béke-terem) | 19.30 Szerelem a hatodikon; feliratos, francia vígjáték | 12 | 
(Béke-terem).

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

progrAmAjánló ›››››››››››››››››››

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Kaptár – Megtorlás (MB premier) | 
18 | 10.30, 12.30 (szo–v), 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30 – 22.30 (p–szo)
Fékezhetetlen (F premier) | 16 | 
11.00 (szo–v), 13.15, 15.30, 17.45, 
20.00 – 22.15 (p–szo)
Step up 4. – Forradalom (MB digitá-
lis 3D) | 12 | 10.45 (szo–v), 13.00, 15.15, 
17.30, 19.45 – 22.00 (p–szo)
A Bourne-hagyaték (F) | 16 | 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), 15.15 (p), 
15.45 (kivéve p), 18.00, 20.15 – 22.30 
(p–szo)
Csingiling (MB digitális 3D) | KN | 
10.15, 12.15 (szo–v), 14.00, 16.00
Az emlékmás (MB) | 16 | 18.00

Apa ég! (MB) | 16 | 19.30
A sötét lovag – Felemelkedés (MB) 
| 16 | 20.15
Abraham Lincoln, a vámpírvadász 
(MB digitális 3D) | 16 | 17.15 – 21.45 
(p–szo)
Jégkorszak 4. A vándorló kon-
tinens (MB digitális 3D) | 6 | 12.00 
(szo–v)
Jégkorszak 4. A vándorló konti-
nens (MB) | 6 | 10.00 (szo–v)
Merida, a bátor (MB) | 6 | 13.00
Merida, a bátor (MB digitális 3D) | 6 | 
11.00 (szo–v), 15.00
Rómának szeretettel (F) | 12 | 13.00 
(p), 13.30 (kivéve p)

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 13–19. ››››››››

» A Búza téri görög katolikus székes-
egyház felszentelésének 100. évfordulóján 
ünnepi szent liturgiát mutatnak be szep-
tember 15-én, szombaton 10 órai kezdettel.

» A szirmai templom Fájdalmas 
Anya-búcsúját vasárnap, 16-án, a 10 órai 
szentmisén ünneplik, amelyet Szarvas Péter 
esperes mutat be. 

» A Kálvária kápolna Szent Ke-
reszt-búcsúját vasárnap, 16-án, a fél 11-
kor kezdődő szentmisén ünneplik meg. Ezen 
a napon délután 4 órakor mocorgós szent-
misét tartanak a mindszenti Millenniumi te-
remben a kisgyermekes családoknak.

» Vasárnap, szeptember 16-
án a hejőcsabai plébániatemplomban 
Boldogasszony királynő címmel zenés iro-
dalmi összeállítást mutat be a 11 órai szent-
mise keretében az Éltető Lélek Irodalmi Kör 
Egyesület.

» A Templomok éjszakája ren-
dezvénysorozat keretében megnyitja kapu-
it a minorita templom. Szeptember 15-én, 
szombaton este 8 és 11 óra között várják az 
érdeklődőket. A program része a vezetett 
túra a templomban és a rendházban, mely 
a nagyközönség elől egyébként elzárt he-
lyeket is megmutatja, így a szerzetesi cel-
la, a barokk étkező, a kripta, a torony felfe-
dezésére hív.

» Szeptember 16-án, vasár-
nap délután 5 órakor hagyományos (tri-
denti) rítusú szentmise lesz Miskolc-Pere-
cesen. 

hArAng-hírek ›››››

Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál
Szeptember 15. | Szombat
Művészetek Háza
16.00–21.00 | Vetítések.
Művészetek Háza, Béke-terem
13.00–17.00 | Iránytű. Doku workshop.
19.00 | 8. Filmfesztiválok Találkozója.
Szent István tér
20.00 | Kerekes Band-koncert.

Szeptember 16. | vaSárnap
Művészetek Háza, Nagyterem
15.00–22.00 | Vetítések.
Művészetek Háza, Béke-terem
14.00 | CineClassics. Casablanca-konferencia.
18.00 | Agnieszka Holland  

mesterkurzusa.
22.00 | 8. Filmfesztiválok Találkozója.
Szent István tér
18.30 | Kluters-koncert.
20.00 | Anima Sound System-koncert.

Szeptember 17. | hétfő
Művészetek Háza
16.00–22.30 | Vetítések. 
Szent István tér
20.00 | ColorStar-koncert.

Szeptember 18. | kedd
Művészetek Háza, Nagyterem
15.30–21.00 | Vetítések 
Művészetek Háza, Béke-terem
09.00–17.30 | Roma-kép.
18.00 | David Foenkinos mesterkurzusa.

Szent István tér
20.00 | Heaven Street Seven-koncert.
Szabó Lőrinc Könyvtár
18.00 | Lukács Sándor színművész, költő El-

űzött álom című kötetének bemutatója.
19.30 | Filmvetítés.

Szeptember 19. | Szerda
Művészetek Háza
16.00–21.00 | Vetítések.
Művészetek Háza, Béke-terem
09.00–18.30 | Roma-kép.
21.30 | 8. Fesztiválok Találkozója.
Szent István tér
18.00 | DPS-koncert.
20.00 | Akkezdet Phiai-koncert.
Szabó Lőrinc könyvtár
18.00 | A filmzene története a hőskortól napja-

inkig. Flach Antal csembalóművész előadása.
19.15 | Játék a filmzenéről 10 percben.
19.30 | Zsekov Mónika és Lukács Beáta hege-

dűművész koncertje.

Szeptember 20. | cSütörtök
Művészetek Háza
16.00–22.30 | Vetítések.
Művészetek Háza, Béke-terem
10.00–12.00 | Nemzetközi Ökumenikus Mé-

dia Konferencia.
13.00–17.00 | A magyarországi Art Mozi Egye-

sület szakmai konferenciája
Szent István tér
18.30 | A Láma Dalai-koncert.

20.00 | Pannonia Allstar Ska Orchestra-koncert.
Szabó Lőrinc Könyvtár
19.00 | Sorsod Borsod. A film vetítése után beszél-

getés Nagy István rendezővel, Ruszkai Nóra dra-
maturggal és a filmben szereplő pártfogó felü-
gyelőkkel. 

Szeptember 21. | péntek
Művészetek Háza
16.00–21.00 | Vetítések. 
Művészetek Háza, Béke-terem
10.00–12.00 | A magyarországi Art Mozi Egye-

sület szakmai konferenciája.
13.00–16.00 | MEDIA Információs nap.
16.30–18.00 | Friss levegő konferencia.
23.00 | 8. Fesztiválok Találkozója.
Szent István tér
20.00 | 30Y koncert.

Szeptember 22. | Szombat
Művészetek Háza
12.00–16.00 | Vetítések.
Művészetek Háza, Nagyterem
17.00 | Záró ünnepség.
19.00 | Zárófilm. 007 – Őfelsége titkosszolgála-

tában.
Szent István tér
19.00 | The Power koncert.
20.00 | The Carbonfools koncert.

Szeptember 23. | vaSárnap
Művészetek Háza, Uránia-terem
14.00 | A JCF díjnyertes filmjeinek vetítése.

HIrDetéS

HIrDetéS

Jegyek és információ: Mûvészetek Háza  
jegypénztár (Miskolc, Rákóczi u. 2.,  

telefon: 46/508-844, 30/846-3009)
www.muveszetekhazamiskolc.hu

A DuMAszínHáz beMutAtJA:
Kormos Anett és Kôhalmi zoltán 

mûsorát
2012. október 11., csütörtök, 19.00 óra

Jegyár: 2200 Ft
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A legkisebbek 
nagy bemutatója

A legtöbb kertész számára az 
az öröm, ha növénye minél na-

gyobbra fejlődik. Ezért is volt 
különleges az Ifiházban meg-

rendezett hétvégi kiállítás: azon 
ugyanis mintegy száz minia-

tűr növényt mutattak be. A nö-
vények az egész országot repre-
zentálták, bizonyítva: a 30 éves 
magyar bonsai-kultúra bizony 
komoly fejlődésen ment át. A 

szépen gondozott, arányos nö-
vésű fák tárlatát ikebana- és 

oshibana-bemutató, azaz élő- és 
szárazvirág kötészet is kísérte. 

(fotó: M. L.)

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

Egy zsák mák – 
mondókáskönyv
A magyar mondókakincs gyöngy-
szemeit tartalmazó kötet a legkiseb-
bekhez és a már olvasni tanulókhoz 
szól. Az óvodás és kisiskolás gyere-
kek ritmusérzékét és vizuális fan-
táziáját a mondókák keltik életre, a 
kottákkal kísért énekek pedig a ki-
csiket és szüleiket dalra fakasztják. A 
népköltések rímeit, ringatóit és ma-
gyar szerzők – Móra Ferenc, Mik-
száth Kálmán, Gárdonyi Géza, Pósa 

Lajos, Benedek Elek, Kosztolányi Dezső, Gyulai Pál – verseit, verses 
meséit Rippl Renáta elbűvölő illusztrációi kísérik.

Louise L. Hay – 
Cheryl Richardson: 
Kiemelkedő életet teremthetsz!
Mindenki javíthat az életminőségén, 
ha gyakorolja az önmagáról gondos-
kodás művészetét, és olyan gondola-
tokra tanítja az elméjét, amelyektől 
jól érzi magát. Ugyanis, ha az ember 
olyat gondol, amelyektől jól érzi ma-
gát, olyan döntéseket hoz, amik révén 
jól érzi magát, jobbá válnak minden-
napjai. A kötet megtanít aggodal-
maktól mentesen élni, egészségesen, 
testben és lélekben egyaránt. Egy új, 
élvezetes, boldog, kiemelkedő élet le-
hetőségét kínálja Louise L. Hay és Cheryl Richardson. A kérdés csu-
pán az: ki hogyan használja ki a lehetőséget.

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

Drága besúgott 
barátaim

A rendszerváltozás 
után, amikor a tit-
kosszolgálati adatok 
nyilvánossá váltak, 
a középkorú Czettl 
Andor egy nap el-
megy a levéltárba, 
hogy elolvassa a róla készült jelentéseket. Megdöbbenve tapasztalja, 
hogy nemcsak megfigyelési jegyzőkönyvek készültek róla, de egye-
nesen a legjobb barátja, Pásztor János súgta be őt.

magyar filmdráma, korhatár 12 év
Művészetek Háza, Béke-terem; szeptember 23–26., 17.00

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

Akkor és most… Az 1930-as évek elejének ötlete 1934. október 
14-én vált valóra, amikor felavatták a Postapalotát. Tervezője Walder 
Gyula (ő tervezte a Zenepalota épületét is), kivitelezője Árva Pál volt. 
Az épület homlokzatai három utcára néznek, de díszes főhomlokzata 
a Hősök tere egyik impozáns térfala kívánt lenni. A kereskedelmi is-
kola, a Magyar Nemzeti Bank miskolci fiókja, a minorita rendház és 
templom, valamint a gimnázium már nyugati és északi irányból bizto-
sította a látványt. A Postapalota átadása előtt a mai tér területének há-
zait lebontották, s 1939-re minden adott volt ahhoz, hogy felavassák 
Miskolc első világháborús emlékművét. A háború miatt azonban ez 
elmaradt. A háború után felújított épületet és emeletráépítését – Pirity 
Attila és a Stúdió Kft. tervei alapján – 1996-ban adták át.  
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója) 79 éve, 1933. szeptember 

9–10-én, Lillafüreden rendez-
ték meg a Rotary Clubok or-
szágos találkozóját. Az 1930-
ban alakult miskolci szervezet 
tagjai között gyárigazgatókat, 
bankvezetőket, ügyvédeket, 
közigazgatási vezetőket, ösz-
szesen 14 személyt jegyzett fel 
a krónika.

148 éve, 1864. szeptember 
13-án avatta fel az egri érsek 
az avasi Tűzköves oldalában a 
Kálváriát. A Csabai kapuból öt 
stáció vezetett az altemplomos 
kápolnához. A stációk dom-
borműveit egy svéd származá-
sú kőfaragó készítette. 

82 éve, 1930. szeptember 
15-én szentelték fel a martin-
telepi református templomot. 
Az 1200 férőhelyes templomot 
Szeghalmy Bálint miskolci 
építész tervezte, köré álmodva 
a település új főterét. A temp-
lom két harangját egy felvidé-
ki öntőműhelyben készítették.

Hétforduló ›››››

Névadó – Adler Károly
Az Avasi Ifjúsági Park szom-
szédságában, a Mendikás 
dűlőből nyíló zsákutca, 
amely 1992-ben kap-
ta nevét. Vele párhuza-
mos a szintén észak-déli 
irányú Pattantyús Ábra-
hám Géza utca.

A névadó Budapesten 
született, ott végezte iskolai ta-
nulmányait, majd egyetemi éveit 
is. 1872-ben kapott építészmérnö-
ki oklevelet. Egy évtizedig építési 
vállalatnál, majd a fővárosi mérnö-
ki hivatalban dolgozott. 1880-ban 
pályázat útján nyerte el Miskolc 
főmérnöki állását. A nagy lakta-
nya-építési program meghatározó 
tervezője, de egyedi épületek mel-

lett (Erzsébet fürdő, Arany-
szarvas gyógyszertár, Ko-

rona Szálloda, Lévay 
József Gimnázium, Er-
zsébet Kórház) „orosz-
lánrészt” vállalt Miskolc 
XIX. századvégi rende-

zési tervének elkészítésé-
ben és megvalósításában. 

1896-ban megpályázta Deb-
recen főmérnöki állását, de rövide-
sen visszatért, s 1904-ben nyugdíj-
ba vonult. 

(1849–1905 között élt, nevét 
1903-ban Adorjánra „magyaro-
sította”. Lakása és tervezőirodája a 
mai főposta épülete helyén állt, sír-
ja a mindszenti római katolikus te-
metőben található.)                      D. I.

Éjjel-nappal szolgálatban
Ami csak egy általános is-
kolában az oktatói-nevelői 
munka mellett felmerülhet 
feladatként, azzal Gőz Vik-
tor karbantartó, gondnok 
már találkozott. Fúr, farag, 
füvet nyír, vízvezetéket javít, 
sőt, a nyári iskolafelújításból 
is kivette a részét.

– Mindig van mit csinálni egy 
iskolában – kezdi a Szent Imre 
Római Katolikus Általános Is-
kola karbantartója. – Hol egy 
csap romlik el, hol egy csavar 
lazul meg, de mivel a gyerekek 
rendszeresen elhagyják szekré-
nyeik kulcsát, így gyakran meg-
kérnek arra is, hogy fűrészeljem 
le a lakatot.

Mint mondja, mindenféle 
munkatípus felmerül egy iskolá-
nál, akárcsak egy családi háznál. 
Így az iskola tisztántartásából 
ugyanúgy kiveszi a részét, mint 
a kertészkedésből, a fűnyírásból, 
vagy éppen a vízvezeték-javítás-
ból. „Éjjel-nappal szolgálatot tel-
jesítek” – mondja büszkén, utal-
va erre a rengeteg teendőre.

– A nyári szünet természete-
sen nálunk is a felújításról, a kar-
bantartásról szólt. Talán túlzás 
nélkül állíthatom, fő résztvevő-
je voltam a nyári munkáknak – 
mondja.

A feleségével és kétéves kislá-
nyával az iskola közelében talál-
ható szolgálati lakásban élő kar-
bantartó másfél éve dolgozik 
ebben a munkakörben. Bár az 
ő gyermeke fiatalabb, elmondá-
sa szerint jó a kapcsolata az isko-
la tanulóival.

– Nem jellemző a problémás 
gyerek, ritkán kellett csak szól-
nom, hogy ne szemeteljenek az 
udvaron – árulja el.

K. I. | Fotó: Juhász Á.

köztünk élnek ››››››››››››

Ha jogi problémájuk, kérdé-
sük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Mis-
kolc, Kis-Hunyad u. 9. A  
bo rí tékra írják rá:  „Minden-
kit érhet jogeset”. E-mail cí-
münk: 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 ›››››››››››››››››››››››››››››››

Száz éve írták…
Az idén 200 éves Hámori-tóról az 
Élet és tudomány 1956. szeptem-
beri száma többek között ezt írta. 
„Először 1813. december 13-án 
szakadt át a gátja, de sikerült hely-
reállítani... 1944-ben szándékozott 
felrobbantását a zsilipkezelő aka-
dályozta meg.  Dobrossy István

Kupáért futottak. Első alkalommal rendezték meg szerdán a 
Szemere Kupát a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégiumban. Az általános iskolások számára szervezett sportese-
ményre több mint 10 intézmény csapata érkezett, és amellett, hogy 
bizonyíthatták a futás szeretetét és gyorsaságukat, a szakközépiskola 
képzési sokszínűségét is megismerhették. (fotó: Juhász Á.)

HIrDETéS

sertés 
hátsó csülök

pince-
pörkölt

miskolc.auchan.hu 2012. szeptember 15. – szeptember  28.
899 Ft/kg 799 Ft/kg


