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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Bacchus 
ünnepei
sátoraljaújhely különleges pince-
sorai mellett szerte a megyében 
rendeznek borünnepet.  
úti tippek | 7. oldal

a TaO és 
a sTadiOn
800 millió forintos stadionre-
konstrukciós pályázatot nyújtott 
be az Mlsz-hez a dvtk.  
sport | 9. oldal

„Mozdulj a jó irányba!” – Miskolcon is
Az eljutási versennyel kez-
dődött hétfő reggel Miskol-
con az Európai Mobilitási 
Hét, mely szombat délután a 
Critical Mass kerékpáros fel-
vonulással zárul.

Tizenkettedik alkalommal rendezik 
meg Miskolcon a mobilitási hetet, 
mely idén a „Mozdulj a jó irányba” 
szlogent viseli országszerte. Az ese-
mény a hagyományos eljutási ver-
sennyel indult, melynek rajtja ezút-
tal az új villamos-végállomás volt a 
Felső-Majláthon, célja pedig a meg-
szokott Városház tér. Idén is kide-
rült, a leggyorsabban kerékpárral le-
het bejutni a városba: a leggyorsabb 
bringás 13 és fél, a leglassabb 22 perc 
alatt ért „haza”, a villamosnak 23, az 
autósnak pedig 21 percbe telt meg-
tenni a mintegy 8 kilométeres távot.

– A hét feladata felhívni a fi-
gyelmet arra, hogy nem szükséges 
mindig autóba ülni, válasszunk al-
ternatív módokat, például a közös-

ségi közlekedést, mely Miskolcon 
kiválóan működik mind a buszok, 
mind a villamosok esetében. Nem 

a gépjárművel közlekedők ellen va-
gyunk, csak szeretnénk rávezetni 
őket az autómentes forgalom elő-

nyeire – mondta a verseny utáni saj-
tótájékoztatón Pfliegler Péter alpol-
gármester.              » folytatás a 3. oldalon

Moziünnep Miskolcon

Néhány szóban nehéz összefog-
lalni mindazt, ami a 9. Jameson 
CineFest Miskolci Nemzetkö-
zi Filmfesztivál 9 napját jelle-
mezte. Számos újdonság, remek 
verseny- és kitekintő filmek, 

szakmai programok, új zsű-
ri és nemzetközi hírességek tet-
ték tiszteletüket Miskolcon a 
szeptember 14-én kezdődött és 
szombat este záruló CineFesten.

» összefoglalónk a 8. oldalon

Új edző és Magyar Kupa
Már Binder Szabolcs irányítja a há-
zigazdákat a magyar vízilabda kupa 
miskolci selejtezőin. Mérföldkő ez a 

miskolci vízilabdasport életében, így a 
szakemberek kíváncsian várják a ha-
zaiak bemutatkozását. „A kupa jó le-
hetőség arra, hogy a magyar bajnok-
ság meghatározó csapatai mutassák 
meg Miskolcon, milyen az igazi ví-

zilabda, mi pedig partnereik leszünk 
ebben” – emelte ki a vezetőedző.

» részletek a 9. oldalon

Átalakuló ellátórendszer
A jövő héten tartja soron 
következő rendes, szeptem-
beri ülését Miskolc város 
közgyűlése. A számtalan 
napirendi pont között ta-
lán az egyik legfajsúlyosabb 
a szociális ellátórendszer 
strukturális átalakítása.
» részletek az 5. oldalon

Nagy varázslat
Szombaton este újabb bemuta-
tó lesz a Miskolci Nemzeti Szín-
házban. Ezúttal a fiatalok és a 
gyermeklelkű felnőttek örülhet-
nek, hiszen a megújult Kama-
raszínház varázslatnak ad majd 
otthont. A Jászai-díjas Seres Il-
dikó által rendezett Óz, a nagy 
varázsló című zenés mesejáté-
kot este 7 órakor mutatják be. A 
két részben játszódó klasszikus 
darabot Silló Sándor alkalmaz-
ta színpadra, dalait is ő írta, Fe-
renczi Györggyel együtt. Dorkát 
Simonfi Adrienn, Madárijesztőt 
Molnár Sándor Tamás, Bádog-

embert Ódor Kristóf e.h., Orosz-
lánt Simon Zoltán alakítja

(fotó: mocsári L.)

Idősbarát díj 
Miskolcnak
Idősbarát Önkormányzat-díjat ka-
pott Miskolc.

A Parlamentben rendezték meg 
pénteken az Idősbarát önkormány-
zat díjátadó ünnepségét. Az elisme-
rést minden évben azok a települé-
sek nyerhetik el, amelyek a legtöbbet 
tették az ott élő idősek anyagi, fizi-
kai, lelki egészségéért, aktivitásuk 
megőrzéséért. A díjazottak között 
Miskolc város önkormányzata is 
szerepelt Görbeháza, Gyula, Kerek-
egyháza, Szolnok és Vászoly mellett.

A díjat az idősek világnapja al-
kalmából – október 1. – adomá-
nyozzák minden évben.

Két alapkő, 41 új munkahely
Egy kőfeldolgozó üzemcsarnok, va-
lamint egy bányászati telephely és 
nehézgép-szervizközpont alapkö-
veit rakták le pénteken a Déli ipari 
park szomszédságában. A két pro-
jekt mintegy 550 millió forintból 
valósul meg, és 41 új munkahelyet 
teremt. Várhatóan 2013 májusában 
kezdődhet meg itt a munka.

Pásztor Roland, a Kőfeldolgo-
zó Kft. ügyvezetője a kőfeldolgozó 
üzemcsarnok alapkövének letételét 
követően elmondta, a projektjük 
most 21 fő számára teremt munka-
helyet, melyek mindegyikét a 2013. 
májusi indulásra be is kívánják töl-

teni. Közülük öten a cég menedzs-
mentjében fognak dolgozni a ter-
vek szerint, és további 16 fizikai 
dolgozó felvételével is számolnak.

» folytatás a 3. oldalon
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Új húsüzem, 
65 milliós fejlesztés
Formázott, feldolgozott húsárut 
állítanak elő a Mirelite Mirsa 
Zrt. miskolci gyárának új hús-
üzemében, amit szerdán dél-
után avattak fel. A magyar tu-
lajdonú cég saját beruházásban, 
mintegy 65 millió forint érték-
ben hajtotta végre a fejlesztést. 
Egyelőre egy műszakban, nyolc 
fővel indul a termelés a jövő hé-
ten. Ha beigazolódnak a várako-
zások, és kedvező lesz a fogad-
tatás, ezt szeretnék felfejleszteni 
három műszakra, további mun-
kavállalókkal.
» cikkünk a 3. oldalon



szeptember 16. | vasárnap

Csaba-nap. A jubileumi, 10. Csaba-
napi ünnepnek adott otthont a Gár-
donyi Géza Művelődési Ház. A kö-
zös délutánon a legkisebbeknek és a 
felnőtteknek is akadt program bőven.

Megújul a lépcső. Teremteni sze-
rettek volna azok a fiatalok, akik a ta-
valyi Mi kis falunk elnevezésű pá-
lyázat közösségi festésében is részt 
vettek. Az új cél ezúttal a Lyukóvölgy-
Gulyakút területét érinti: elkezdték 
felújítani a gulyakúti lépcsőt. 

szeptember 17. | hétfő

Egységes rendvédelmi képzés. 
Idén szeptemberrel indult az egysé-
ges rendvédelmi alapképzés, amely a 
terepen segíti majd a rendőrök és a 
tűzoltók együttműködését. A képzés 
ünnepélyes megnyitóján Miskolcon 
részt vett Hatala József rendőrfőkapi-
tány és Bakondi György katasztrófa-
védelmi főigazgató is.

szeptember 18. | kedd

Fertőtlenítő állomás. A vidé-
ki városok közül elsőként Miskol-
con hoztak létre úgynevezett sze-
mélyi fertőtlenítő állomást. Az 
önkormányzat és a Napfényt az Élet-
nek Alapítvány együttműködésé-
vel megvalósult projekt összköltsége 
mintegy 35 millió forint.

Feljelentették a bankokat. Átad-
ták az ügyészségnek azt a több mint 
négyezer aláírást, melyet az elmúlt he-

tekben gyűjtött egy miskolci házaspár, 
s mellyel támogatni kívánják a ma-
gyarországi bankok ellen, a devizahi-
telek miatt indítani kívánt eljárásukat.

Harc a feledés ellen. Író-olva-
só találkozót rendeztek Hajdu Imre: 
Jónás könyve című műve kapcsán 
a Vörösmarty Művelődési Házban, 
ahol a könyv szerzője és főszereplő-
je, Jónás Sándor miskolci vállalkozó 
beszélgetett a kalandos életút alapján 
megszületett műről – a küzdelemről, 
az élni akarásról és a „miért?”-ekről.

Centenáriumi focitorna. Kispályás 
labdarúgó tornát rendeztek a miskol-
ci Andrássy Gyula Szakközépiskola 
százéves fennállásának évfordulója al-
kalmából az intézmény sportudvarán. 
A vetélkedésen öt iskola csapata vett 

részt. A torna győztese a Fáy András 
Szakközépiskola csapata lett.

szeptember 19. | szerda

Újabb ellenőrzés. Összehan-
golt hatósági ellenőrzést tartottak a 
Bábonyibércen a közterületesek és a 
mezőőrök, köztük három lovas me-
zőőr, a polgárőrök, a rendőrök, a szo-
ciális osztály és a gyámügy képvise-
lői, valamint a MIVÍZ munkatársai. 

szeptember 20. | csütörtök

Lájkolták a múzsát. A Sportos Mis-
kolc fotópályázat közönségdíjasát, 
Kamarás Pétert fogadta és ajándékoz-
ta meg Zsiga Marcell alpolgármester. 
A pályázókra a közönség  egyik kö-
zösségi portálon szavazhatott, a leg-
több kedvelést Kamarás Péter „A mú-
zsa csókja” című munkája kapta.

Születésnapi tárlat. Kiállítással 
köszöntötték szerdán 90. születés-
napja alkalmából Papp László fes-
tőművészt a Feledy-házban. A tár-
lat december 5-ig tekinthető meg. 
A megnyitón Dobrik István művé-
szettörténész és Rézművesné Nagy 
Ildikó művésztanár, Papp László 
egykori tanítványa, a Miskolci Galé-
ria nevében pedig Bán András ügy-
vezető köszöntötte a miskolci festő-
művészt.

szeptember 21. | péntek

Nevet váltott. Auchan Csabai 
kapu néven nyitott újra a korábbi 
miskolci Cora áruház. A cég Miskol-
con a két áruházban körülbelül 700 
embernek (a Pesti úton a korábbi 
csapatnak, összesen 310 embernek) 
ad munkát.

a város lapja
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Miskolci Napló
a város lapja

» A MIHŐ Kft. és a MIVÍZ Kft. tájé-
koztatja mellékvízmérővel és használati 
melegvízmérővel rendelkező díjfizetőit, hogy 
a szeptember 1-jén hatályba lépett 247/2012. 
(VIII. 31.) számú Kormányrendelet alapján az 
elszámolási céllal felszerelt mellékvízmérők hi-
telességi ideje 6 évről 8 évre változott. A meg-
hosszabbított hitelességi idő a jövőben beépí-
tendő mellékvízmérőkön túl mindazon, 2012. 
szeptember 1. előtt felszerelt mellékvízmérők-
re is vonatkozik, melyek hitelességi ideje 2012. 
szeptember 1. napján még nem járt le.

» Aszfaltozás miatt szeptember 
25-én, kedden hajnali 6 óra és 26-án, szer-
dán délután 4 óra között teljes szélességében 
lezárják a Ruzsinszőlő dűlőt, a Mendikás dűlő 
és a Csermőkei út között. Szombat délelőtt 
aszfaltmarás, hétfőn délelőtt aszfaltozás mi-
att teljes útszélességben lezárják az Andor 
utca Ferenc és  József utca közötti szakaszát. 
Szombaton aszfaltmarás, hétfőn aszfaltozás 
miatt, mindkét be irányú forgalmi sávon sáv-

lezárás lesz, forgalomtereléssel a Baross Gá-
bor u. – József A. u. kereszteződésben, illetve 
a József A. u. városközpont irányába a Gömö-
ri felüljáróig. 

» A KUALA Ingatlanhasznosító 
Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 56.) 2012–
2042 közötti időszakban a Miskolc térségében 
fellelhető 102 ºC-os termálvíz hőtartalmá-
nak helyi hasznosítását tervezi fűtés céljából 
a földgázfelhasználás egy részének kiváltása 
érdekében. Tárgyi ügyben az Észak-magyaror-
szági Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség október 11-én, csütör-
tökön délután fél 2-től Kistokajban, az Álta-
lános Iskola IKSZT színháztermében (3553 Kis-
tokaj, Szabó Lőrinc út 51.) és délután 3 órától 
Mályiban, a Móra Ferenc Általános Iskolában 
(3434 Mályi, Móra Ferenc u. 11.) közmeghall-
gatást tart. Észrevételeket a közmeghallga-
tás időpontjáig a felügyelőséghez vagy Má-
lyi, Kistokaj, illetve Miskolc jegyzőjéhez lehet 
benyújtani.

KözérdeKű  ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

HIrdeTéS

» Sebestyén László (Fidesz) | országgyűlési képviselő lakossági találkozót 
tart szeptember 25-én, kedden délután 3–4 óráig a Szent Ferenc (volt Móra) Általános 
Iskola előtt, délután 4–6 óráig a Tokaji Ferenc utcai körforgalomnál.

» Gonda Géza (Fidesz) | a 3. számú választókörzet önkormányzati képviselője 
lakossági találkozót tart szeptember 26-án, szerdán délután 2–5 óráig a Csaba vezér ut-
cai 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.

» Tompa Sándor (DK) | önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart 
szeptember 29-én, szombaton délelőtt 10–2 óráig a Diósgyőri Kórház parkolójában. 
Meghívott vendég Szihalmi Péter, a Pénzügyi Bizottság tagja.

LAKOSSÁGI TALÁLKOzÓ, fOGAdÓÓrA ››››››

Száz év jókívánsággal
Századik születésnapja alkalmából köszöntötték hét-
főn a Miskolcon élő Borsos Mihályt.

Kriza Ákos polgármester személyesen köszön-
tötte fel az idős férfit 100. születésnapja alkalmá-
ból, és átadta a miniszterelnök üdvözlő oklevelét 
is. Hosszasan elbeszélgettek a világ dolgairól, a fő 
téma természetesen Borsos Mihály élete és közéle-
ti tevékenysége volt, mivel annak idején fodrászként 
dolgozott, és mellette felvállalta a kisiparosok érdek-
képviseletét. És hogy mi most a kívánsága?

– Kívánom azt, hogy az egész ország igazságos le-
gyen, és sok becsületes ember irányítsa. Ez az első 

kívánságom. A jövőről pedig, hogy a hátralévő na-
pokat, hónapokat, éveket ilyen érzéssel tölthessem, 
mint ezeket a perceket – árulta el.         Cs. L. | fotó: M. L.

„Fészekrakás: a miskolci szocialisták Waterloo-ja” 
A „fészekrakás” mint a mis-
kolci szocialisták Waterloo-ja 
– címmel tartott kedden saj-
tótájékoztatót a Fidesz és a 
KDNP helyi frakcióvezetője. 

– A Fészekrakó-ügy Miskolcon 
olyan, mint a hamu alatt izzó pa-
rázs. Az Avas-déli lakótelepen tízez-
rek életét keserítették meg, ingat-
lanjait értékelték le a „fészekrakók”. 
Beözönlésük azokra az évekre esett, 
amikor Miskolcon Káli Sándor kor-
mányzott. Ez tény, és ezen senki 
nem tud utólag változtatni – fogal-
mazott Kiss János Fidesz-frakció-
vezető, aki szerint a „fészekrakók” 
nem egyik napról a másikra jöttek 
be. Évekig jöttek, akadálytalanul.

– Ma már pontosan tudjuk, 
hogy Káli Sándorék játszi köny-
nyedséggel megállíthatták volna 

a „fészekrakókat”. De a kormány 
hiába utasította őket, a miskolci 
emberek hiába könyörögtek ne-
kik, befogták a fülüket. Így tör-
tént, hogy a miskolci „fészekrakó-
kat” sokáig a kutya sem háborgatta 
– hangoztatta a frakcióvezető. 

Mint mondta, a Fészekrakó-
ügyből később a miskolci szocia-
listák „politikai Waterloo”-ja lett.

– A szocialisták naivan azt hit-
ték, hogy miután a „fészekrakó-
kért” cserébe a miskolciak kiszavaz-
ták őket a hatalomból, kvittek lettek 
a városlakókkal. De ebben is téved-
niük kellett, a miskolciak még nem 
nyelték le a békát, a szocialistáknak 
még sokáig kell Canossát járniuk, 
mindaddig, amíg a teljes igazság ki 
nem derül – fogalmazott Kiss János.

– Előző sajtótájékoztatónkon 
arra kértük Miskolc jegyzőjét, hogy 
folytasson le vizsgálatot annak kap-
csán, hogy a kormány által elren-
delt szigorítást – amelynek az volt 

a célja, hogy az adásvételeket és az 
„ál-fészekrakókat” kiszűrje – a Ká-
li-korszakban mennyire vették ko-
molyan, és mennyire tartották be. A 
Fidesz és a KDNP frakciója döbbe-
nettel olvasta a jegyző kérdésünkre 
adott válaszát. Ebből ugyanis az de-
rül ki, hogy Káli Sándor idejében a 
miskolci polgármesteri hivatal „rá 
sem bagózott” a „fészekrakókra” – 
tette hozzá a frakcióvezető. 

Molnár Péter, a KDNP képviselő-
csoportjának vezetője arról beszélt, 
hogy „Káli Sándornak és csapatá-
nak” sok kellemetlen, de megkerül-
hetetlen kérdésre kell most válaszol-
nia ezzel kapcsolatban. 

– Tudták-e, hogy a kormány ki-
fejezetten azért szigorította a Fé-
szekrakó-rendeletét már 2005 au-
gusztusában, hogy ne lehessen 
értéktelen lakások dupla, vagy 
tripla árú ál-adásvételével kicsalni 
az állami támogatást? Hogy a kor-
mány elvárta Miskolctól, miként 

minden más várostól, hogy az „ál-
fészekrakók” beáramlását állítsa 
meg? Hogy a kormány Miskolc ke-
zébe adta az aduászt, hiszen a pol-
gármesteri hivatal minden gyanús 
folyamatot blokkolhatott volna a 
saját maga által kiadott értékbecs-
lésekkel? Hogy minden magyar 
város élt ezzel a lehetőséggel, csak 
Miskolc nem? – tette fel a kérdése-
ket Molnár Péter, kiemelve: arra is 
kíváncsiak, mik voltak azok a fon-
tos ügyek, amelyek miatt 2005 és 
2010 között, öt év alatt sem vették 
észre, hogy a miskolci polgármes-
teri hivatalban nem dolgozták ki a 
„fészekrakós” értékbecslésekre vo-
natkozó eljárási rendet, és számos 
más hiányosságot is feltárt a mos-
tani jegyzői vizsgálat?

– Azt nem kérdezzük Káli Sán-
dortól és barátaitól, hogy a Fészek-
rakó-ügyben éreznek-e felelősséget. 
Erre már tudjuk a szomorú választ 
– fogalmazott a politikus.

„Lakásalapot kell létrehozni”
A Fészekrakó-üggyel kapcsolat-
ban tartott pénteken sajtótájé-
koztatót Fodor Zoltán és Bazin 
Géza MSZP-s képviselő. Szerin-
tük a „visszamutogatás” helyett 
közösen kellene keresni a megol-
dásokat.

Fodor Zoltán tényszerűnek és 
korrektnek nevezte azt a be-
számolót, amely az üggyel kap-
csolatban jövő héten a városi 
közgyűlés elé kerül (lásd az 5. ol-
dalon). 

– Itt arról van szó, hogy bűnö-
zői csoportok kihasználtak egy 
jó szándékú kezdeményezést, 
hogy ingatlanokat szerezzenek 
a szabadpiacon – hangoztatta 
a képviselő, aki szerint megol-
dás lehetne – ezt kezdeményez-
ni is fogják – ha létrehoznának 
egy lakásalapot, amelynek segít-
ségével vissza lehetne vásárol-
ni a „fészekrakós” ingatlanokat, 

és esetleg kiadni bérbe a bajba 
jutott devizahiteleseknek. Fo-
dor Zoltán szerint ezt az alapot 
nem a városnak, hanem az ál-
lamnak kellene finanszíroznia 
a devizahitelesek megsegítésére 
szánt keretből, valamint annak 
a banknak, amelynek a korrupt 
ügyintézői nagyban közremű-
ködtek a probléma kialakulá-
sában.

Bazin Géza perecesi képviselő 
úgy fogalmazott, a „visszamuto-
gatás” helyett össze kellene fogni 
ebben az ügyben és közösen ke-
resni a valós megoldásokat, hi-
szen a város problémájáról van 
szó. A hatósági ellenőrzések mi-
att egyes „fészekrakók” elköltöz-
nek, ám nincs rá garancia, hogy 
a város teljes területét elhagyják. 
Ha pedig a hétvégi házas öveze-
tekben telepednek le, akkor csak 
„áttolták” a problémát, a város 
egyik helyéről a másikra.
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Új húsüzem, 65 milliós fejlesztés
Formázott, feldolgozott hús-
árut állítanak elő a Mirelite 
Mirsa Zrt. miskolci gyárá-
nak új húsüzemében, amit 
szerdán délután avattak fel. 
A magyar tulajdonú cég sa-
ját beruházásban, mintegy 
65 millió forint értékben 
hajtotta végre a fejlesztést.

A Mirelite Mirsa Zrt. különféle 
gyorsfagyasztott zöldségek és gyü-
mölcsök, valamint tésztafélék gyár-
tásával foglalkozik. 2003-tól száz 
százalékos magyar tulajdonban van 
a cég, amely 2006 végén megvásá-
rolta a miskolci hűtőházat, ahol je-
lenleg mintegy száz főt foglalkoztat. 

Losó József, a cég igazgatóságá-
nak elnöke lapunknak nyilatkoz-
va elmondta: amikor Miskolcra 
települtek, azt ígérték, nem hagy-
ják veszni az üzemet, és folyama-
tosan fejlesztik a gyártási palet-
tát. Ennek most nagyon fontos 

állomásához érkeztek, eddig csu-
pán gyorsfagyasztott zöldségekkel, 
gyümölcsökkel foglalkoztak, az új 
üzemben feldolgozott, formázott, 
fűszerezett húsárukat állítanak elő. 
Amennyiben megfelelő lesz a ke-
reslet, a fejlesztés következő fázi-
sa a panírozott termékek, illetve a 
készételek gyártása lesz. 

– A gyorsfagyasztott zöldségek 
és gyümölcsök előállításához is 
környékbeli termelőktől vásároljuk 
a kiváló, friss nyersanyagot, s így 
történik ez a húsalapanyagoknál is 
– mondta el Losó József, hangsú-
lyozva, hogy az értékesítést is ma-
gyar üzletlánccal együttműködve 
végzik. Először elsősorban belföl-

dön, de exportra is termelni sze-
retnének. 

Mint megtudtuk, egyelőre egy 
műszakban, nyolc fővel indul a ter-
melés a jövő héten, ha beigazolód-
nak a várakozások, és kedvező lesz 
a fogadtatás, ezt szeretnék felfej-
leszteni három műszakra, továb-
bi munkavállalókkal. Megtörtént a 
próbaüzem, ennek során fagyasztott 
bélszínrolót, húspogácsát, májgalus-
kát és májgombócot állítottak elő.

Az új üzemet Kriza Ákos polgár-
mester adta át, aki kiemelte a ma-
gyar vállalkozások támogatásának, 
működésének, az új munkahelyek 
létrehozásának jelentőségét. Ar-
ról is szólt, hogy a Mirelite Mirsa 
közreműködik a városi közétkez-
tetésben, és együttműködik a vá-
ros agrárvállalkozásával, a Miskolci 
Agrokultúra Kft.-vel is. Kriza Ákos 
hangsúlyozta: fontosak a jól mű-
ködő, hazai cégek, amelyek példát 
mutatnak, „hogyan kell megállni 
a saját lábunkon”, s erőforrásainkra 
támaszkodva, jól prosperáló várost, 
gazdaságot építeni.              

Szepesi S. | fotó: Juhász Á.

„Mozdulj a jó irányba!” 
Az eljutási versennyel kezdődött 
hétfő reggel Miskolcon az Európai 
Mobilitási Hét, mely szombat dél-
után a Critical Mass kerékpáros 
felvonulással zárul.

» folytatás az 1. oldalról
Hétfőn az MVK nyílt napra vár-
ta az érdeklődőket telephelyé-
re, majd a mobilitást ez évben is 
kivitték a városrészekbe: a Dél-
Kiliánban, az Avason, Göröm-
bölyön és a Győri kapuban is 
megmozgatták a helyieket, fő-
leg a gyerekeket – nekik szólt a 
Kidical Mass „minifelvonulás” 
is, melyen a nagyokhoz hason-
lóan tekertek egyet a kicsik kör-
nyékükön. A mobilitási napo-
kon a játékok és pontgyűjtés 
mellett tandem- és elektromos 
hajtásrásegítéssel működő ke-
rékpárokat is megismerhettek a 
látogatók.

Az autómentes nap idén 
szombatra esik, a központ a Ge-
nerali Aréna előtti tér, ahol nem 
maradhat el az autóbuszfestés és 
-húzás sem. A rendezvénysoro-
zat a 15. Critical Mass-szel zárul: 
a kritikus tömeg a sportcsar-
nok elől indul délután 5 órakor 
(gyülekező fél 5-től). A menet a 
Corvin – Szentpáli – északi te-
hermentesítő – Kőporos – An-
dor – Károly – Győri kapu – 
Újgyőri főtér; vissza: Győri kapu 
– Thököly – déli tehermentesí-
tő – Meggyesalja – Papszer ut-
cát járja be. A jeles alkalomra 
való tekintettel sok érdekesség-
gel készülnek a szervezők, a ter-
vek szerint például a Steel City 
Drummers csapata végig dobol 
a felvonulás alatt, melyre ezúttal 
Nyékről és Felsőzsolcáról is „be-
hozzák” a bringásokat.

Soós P.

Ellenőrzött őstermelők
Mind az őstermelők, mind a vá-
ros érdeke az, hogy véglegesen ki-
szűrjék a piacról az „ál-őstermelő-
ket”. Ezért fokozottan ellenőrzik az 
árusokat, sőt, a termelőhelyeket is.

Az őstermelők számára kiala-
kított piacon ugyanis nemcsak 
olyan kereskedők próbálnak 
meg árusítani, akik rendelkez-
nek őstermelői igazolvánnyal 
és árujukat maguk termelik, ha-
nem olyanok is, akik azt nagy-
kereskedőktől szerzik be. Az 
elmúlt hónapokban is folyama-
tosan ellenőrizték az őstermelői 
igazolványokat, hogy az abban 
felsorolt termékek azonosak-e 
az árult termékekkel. De ellen-
őrzéseket tartottak az igazol-
ványban feltüntetett termelőhe-
lyeken is, hogy ott ténylegesen 
termelik-e az árut, amit a piacon 
kínálnak.

A hosszabb ideje ellenőrzött 
és becsületesen, minden sza-

bályt betartva árusító ősterme-
lőkkel és az árupiac felügyelői-
vel egyeztetve az üzemeltető 
Miskolci Városgazda Nonpro-
fit Kft. az őstermelők érdeké-
ben mostantól még keményebb 
ellenőrzéseket hajt végre a pi-
acon. A Városgazda ellenőrei 
minden nap feljegyzik a piacon 
rendszeresen árusítóknál lévő 
áru mennyiségét, és ha viszont-
eladói tevékenységre utaló nyo-
mot találnak, összevetik az ős-
termelői igazolványban rögzített 
adatokat a kereskedő által kínált 
árumennyiséggel. Így kiszűrhe-
tő például az a többlettermék, 
amely nem az őstermelő föld-
jéről származik. De októbertől 
szigorodik a kiemelt értékesíté-
si helyek, a sarokasztalok szabá-
lyozása is: ezt csak olyan ellenőr-
zött őstermelők kaphatják meg, 
akiknek termőterületén az üze-
meltető szakemberei előzetesen 
ellenőrzést tartottak.

Két alapkő, 41új munkahely

Egy kőfeldolgozó üzemcsarnok, va-
lamint egy bányászati telephely és 
nehézgép-szervizközpont alapköve-
it rakták le pénteken a Déli ipari park 
közvetlen szomszédságában

» folytatás az 1. oldalról
– Mivel betanított munkáról van 
szó, fokozottan törekszünk arra, 
hogy a fizikai dolgozókat a mun-
kanélküliek köréből válasszuk ki – 
hangsúlyozta az ügyvezető.

Az összköltség 310 millió forint, 
melynek 50 százaléka, tehát 155 
millió uniós támogatás. Mint meg-
tudtuk, a munka további ütemezé-

se alapján jövő héten elkezdődik a 
csarnok alapozása, majd ezt köve-
tően az acél vázszerkezet felállítása.

– Terveink szerint 2013. április 
30-ára befejeződik a projekt, és má-
jusban már indulhat is a termelés – 
mondta az ügyvezető.

A kőfeldolgozó mellett egy bá-
nyászati osztályozórendszer-gyártó 
telephelyet és nehézgép-szervizköz-
pontot is kialakítanak, de ezt már 
a Mine-Screen Kft. Mint Pilinszky 
András Péter ügyvezetőtől megtud-
tuk, a közel 240 millió forintos (en-
nek 50 százalékát szintén az EU tá-
mogatja) projekt 20 munkahelyet 
teremt – 5 fős menedzsment lesz, 
15 fizikai dolgozót vesznek fel.

– Úgy gondoltuk, logisztikai-
lag ez a legmegfelelőbb terület szá-
munkra, hiszen itt fut mellettünk a 
vasútvonal és az autópálya is. A fi-
zikai dolgozók között felveszünk öt 
nehézgépszerelőt, öt lakatost, vala-
mint öt segédmunkást – árulta el az 
ügyvezető.                          K. I. | fotó: M. L.

Gáláznak a szépkorúak
A hagyományokhoz híven idén is 
megtartják a városi idősek napi 
gálát szeptember 29-én, jövő 
szombaton délután 1 órától a Mű-
vészetek Házában. 

A 200 éve született Szemere Ber-
talan emlékére, a Generációk kö-
zötti szolidaritás éve jegyében 
rendezik meg az idősek napi gá-
lát, amit Kriza Ákos polgármes-
ter nyit meg, majd Zsiga Marcell, 
az Idősügyi Tanács elnöke mond 
köszöntőt, és átadja az emlékla-
pokat a III. Ezüst Fürtök verseny 
győzteseinek.

Mint folyamatosan beszámol-
tunk róla, az amatőr versenyt 
idén öt kategóriában (vers- és 
prózamondás, ének, hangszeres 
játék, tánc és kézműves) rendez-
ték meg. A sorozatra összesen 
mintegy 220-an regisztráltak a 
város nyugdíjas közösségeiből, 
de több egyéni jelentkező is volt. 
A gálán a kategóriák győztesei 
bemutatkozási lehetőséget kap-
nak, és a város fiataljaival közös 
műsorban is fellépnek. Meghí-
vott vendég a Felsőzsolca nyug-
díjas klub lesz.

K. I.

Földes: pártok és pedagógusok
Szinte nem telt el úgy nap az igazgatói pályázatokról döntő 
közgyűlés előtti héten, hogy ne esett volna szó a Földes Ferenc 
Gimnáziumról. A hivatalos eljárás során az iskola dolgozói és 
az oktatási bizottság véleményezte a pályázatokat – ám má-
sok, politikusok és pedagógusok is megszólaltak az ügyben.

A nevelőtestületi, alkalmazotti ér-
tekezleteket tartották meg hétfőn a 
Földesben. Az igazgatói posztra pá-
lyázó pedagógusok meghallgatása 
része annak a hivatalos eljárásnak, 
amely a közgyűlési döntést előzi 
meg – erre várhatóan a következő 
ülésen, szeptember 27-én kerül sor. 
Mindkét véleménynyilvánító szava-
záson Veres Pál programját támo-
gatták a Dávid Enikőével szemben.

A pályázók nyilvános meghall-
gatását követően Földesi Norbert 
szocialista frakcióvezető és Fedor 
Vilmos képviselő sajtótájékoztatón 
erősítette meg a napokban már is-
mertetett álláspontját, miszerint ők 
is Veres Pált támogatják.

Csütörtökön hallgatta meg a 
miskolci önkormányzat oktatá-

si, kulturális, turisztikai, ifjúsági és 
sportbizottsága az igazgatójelölte-
ket. Molnár Péter bizottsági elnök 
az ülést követően tájékoztatta szer-
kesztőségünket álláspontjukról, 
melynek lényege: most ne döntse-
nek új igazgatók kinevezéséről.

– A bizottság azt javasolja a köz-
gyűlésnek, hogy – tekintettel a ja-
nuár 1-jén bekövetkező fenn-
tartóváltásra, mely szerint az új 
fenntartó az állam lesz – felelősen 
gondolkodva ne döntsön új igaz-
gatók megbízásáról. Ez az elvsze-
rű és generális álláspont az összes 
érintett iskolára vonatkozik. Meg-
győződésem, hogy felelősségteljes 
döntés született, hiszen így teremt-
jük meg a lehetőséget az új fenntar-
tónak arra, hogy az iskola és a ta-

nulók érdekeit mérlegelve hosszú 
távú döntést hozzon – fogalmazott 
Molnár Péter.

Ugyancsak csütörtökön a mis-
kolci pedagógusok rangos szakmai 
szervezete, a Földes gimnázium 
egykori emblematikus történe-
lemtanárának nevét viselő Pápay 
Sándor Oktatási, Pedagógiai Mű-
hely tagjainak véleményét tudatta 
Óváriné Balajti Zsuzsanna, a társa-
ság koordinátora. Megfogalmazása 
szerint a műhely tagjai aggodalom-
mal keresték meg az elmúlt napok-
ban a Földesben kialakult helyzet 
miatt, mire ő az iskola vezetésétől 
is kért információkat. Az iskola ve-
zetése és több pedagógus is azt je-
lezte, hogy az intézményvezető vá-
lasztásakor tartott tantestületi és 
közalkalmazotti véleménynyilvá-
nításkor a Magyar Szocialista Párt 
és a Demokratikus Koalíció képvi-
selői testületileg jelentek meg az in-
tézményben. Ezzel pedig zavarták 
nemcsak a szabad véleménynyil-
vánításukban, hanem a szakmai 
kérdések feltevésében is a jelenlé-
vő kollégákat.

Az oktatást és nevelést folytató 
intézmények nyugodt munkavég-
zésének érdekében ezért tiltako-
zásukat fejezik ki, és felszólítják az 
MSZP és a DK képviselőit, hogy „a 
pártpolitikai előnyszerzés és a poli-
tikai nyomásgyakorlás ilyen és eh-
hez hasonló formáitól a jövőben 
tartózkodjanak”. 

Erre reagálva ismét megszólal-
tak a pártok. Az MSZP pénteken 
közleményben fejtette ki: a tantes-
tület véleménynyilvánító szavazása 
titkos volt. Frakciótagjaik egy része 
azért vett részt a jelöltek meghall-
gatásán, mert „egy ilyen horderejű 
ügyben elvárható, hogy a képvise-
lők tájékozottak legyenek”. 

A Fidesz ugyanakkor sajtótájé-
koztatón ítélte el a szocialista frak-
ció tagjainak és tisztségviselőinek 
megjelenését a Földes Ferenc Gim-
náziumban az igazgató-jelöltjeinek 
meghallgatásán. Kiss János, a Fi-
desz frakcióvezetője és Soós Attila 
frakcióvezető-helyettes úgy fogal-
mazott: az iskolákban, munkahe-
lyeken a rendszerváltozás után 22 
évvel nincs helye a pártpolitikának.

– Nem szerencsés egy szakmai-
lag független intézmény esetében, 
ha megkérdőjelezik pártképviselők 
a miskolci pedagógiai függetlensé-

get, ezt támasztja alá a Pápay Sán-
dor Oktatási és Pedagógiai Műhely 
tegnapi nyilatkozata is – hangsú-
lyozta Soós Attila. 

Kiss János arról is beszélt, hogy 
egy gimnázium mindenkori fenn-
tartójának joga van döntéseket 
hozni az igazgató személyével kap-
csolatban, de nincs joga az iskola 
mindennapjaiba behatolni.

– A szocialisták ezt megtették, és 
intermezzójuk ezzel nem ért véget, 
hiszen ahelyett, hogy bocsánatot 
kérnének az iskolától, és nagy ív-
ben kerülnék a továbbiakban azt, 
az Alma Mater politikai védelme-
zőjének állítják be magukat, és en-
nek ürügyén próbálják meg teljes 
egészében lenyúlni a gimnáziumot 
– mondta.

Az igazgatójelöltek a meghallgatásokról

Veres Pál, a Földes Ferenc Gimnázium korábbi igazgatója, aki újra pályázott a tisztségre, úgy nyi-
latkozott: csakis a szakmai munka érdekli, és igyekszik attól távol tartani a politikát. 
Mint mondta, sajnálja, hogy a napokban, a gimnáziumban tartott meghallgatáson csak egyetlen 
párt képviselői jelentek meg. Valamennyi önkormányzati képviselőt meghívták, akik érintettek az 
oktatási, kulturális, turisztikai, ifjúsági és sportbizottságban, valamint a városrész képviselőjét is.
– Én az igazgatóválasztást szigorúan szakmai kérdésnek tekintem. Igyekszem ettől távol tartani a 
politikát. Az iskola, véleményem szerint, korrektül járt el, nem ők tehetnek róla, hogy csak az egyik 
fél képviselői jelentek meg a meghallgatáson – hangsúlyozta az igazgatójelölt. 

Dávid Enikő, a másik igazgatójelölt elmondta: a Földes gimnáziumban tartott meghallgatás egy 
rosszízű politikai gyűlésre emlékeztette. 
– Teljes létszámban jelen volt a közgyűlés baloldali frakciója, a gimnázium tanárai részéről pedig 
a korrektség és a kollegialitás nyomait sem tapasztaltam. Nyomasztó volt a légkör, megfélemlí-
tett résztvevőkkel, én úgy gondolom, ez is igazolja, hogy az intézményben változtatásra van szük-
ség – mondta el Dávid Enikő, aki úgy vélte: megengedhetetlen, hogy egy tanintézményben eny-
nyire diktatórikus, ellentmondást nem tűrő légkör uralkodjon, ez a diákok közérzetét is tönkreteszi. 
– Mind szakmai végzettségem, felkészültségem, mind eddigi pedagógiai pályafutásom alapján 
bátran állok minden olyan vita, megmérettetés elé, amely valóban a szakmáról, a gyerekek érde-
keiről szól. A politikai sárdobálást azonban visszautasítom – mondta el a jelölt.
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Mesteri  segítség
Nem tudja, kihez forduljon, amikor elromlott az autója, csepeg a konyhai csap, 
vagy gond van a gázkazánnal? A megoldás egyszerű, egy jó mesteremberre van 
szüksége. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közre-
működésével új sorozatot indítunk, amely mesteri segítséget kínál olvasóinknak.

HIrdetés

HIrdetés

Különleges este különdíjjal
Alig néhány előadáson volt túl a 
Miskolci Nemzeti Színház társas-
utazása, a Szabó Máté által ren-
dezett Én és a kisöcsém, amikor 
a társulat a fővárosban próbált 
szerencsét vele – és nyert.

Az új évad első fecskéjeként 
mutatkozott be Szabó Máté 
rendezésében, Szilágyi László 
és Eisemann Mihály közös da-
rabja, az Én és a kisöcsém. Ez-
zel a darabbal szerepelt a tár-
sulat a Thália Színházban, a 
Vidéki Színházak Találkozóján. 
A kategóriadíjak mellett külön-
díjat is kiadott a szakemberek-
ből, a szakmát szeretőkből álló 

zsűri, utóbbit a miskolciak pro-
dukciója kapta.

Szabó Máté rendező azt 
mondta, többszörösen is külön-
leges este volt a budapesti előadás.

– Nagyon örültünk a díjnak, 
és az előadás közben is nagyon 
jól éreztük magunkat. A közön-
ség mindenre reagált, minden 
szándékát értette a darabnak, 
ez pedig szárnyat adott a színé-
szeknek. Igazán meg voltam ve-
lük elégedve, sok új dolog szüle-
tett, számos olyan rögtönzéssel 
emelték az előadás színvona-
lát, amitől egyedi, önálló lett – 
emelte ki Szabó Máté.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Megújuló jelfa a hősök emlékére
A Szemere-kertben találha-
tó doni emlékoszlop cseréjét 
kezdeményezte a Doni Baj-
társi és Kegyeleti Szövetség 
miskolci csoportja. 

A kezdeményezés a közgyűlés elé 
kerül, szeptember 27-én dönthet-
nek a jelfa átalakításáról, melyet 
Szondy Sándor fafaragó népi ipar-
művész és Litwin József iparmű-
vész vállalt el.

Az emlékművet 1991-ben állítot-
ták fel, szintén a szövetség kezdemé-
nyezésére, a város támogatásával. Az 
eltelt 21 évben azonban az időjárás 
a fát alaposan megviselte, korhad, 
több helyen darabok törtek le belő-
le. A cseréhez szükséges anyagiak-
hoz – a becsült összeg mintegy 500 
ezer forint – Szabó Sándor lelkész 
adott támogatást, aki egyben java-
solta azt is, hogy a II. magyar had-
sereg doni katasztrófájának 70 éves 
évfordulójára, 2013. január 12-ére 
fejezzék be a munkát.

A jelfa elkészítésére Szondy Sán-
dor fafaragó népi iparművészt, a 
vastartóra pedig Litwin József ipar-
művészt kérték fel. 

Szondy Sándor a kisebb faragvá-
nyok mellett monumentális alkotá-
sairól is ismert – mondhatjuk: világ-

szerte. Készít ágasfára vagy csontra 
függesztett corpusokat, fafaragás 
közben keletkezett hulladékfából 
ékszereket és népi hangszereket, de 
emellett ő volt a miskolci Deszka-
templom belső faragásainak művé-
szeti vezetője is.

– A hangszerkészítés számomra 
szerelemjáték, a tekerőlant kivéte-
lével szinte minden hangszert elké-
szítettem már. Elsősorban pályáza-
tokra dolgozom. Kivételes pálya ez, 
hiszen Magyarországon kevesen 
vagyunk, népi hangszereket pedig 
még kevesebben készítenek – árul-
ta el Szondi Sándor.

Elmondta, mindig vannak új és 
újabb ötletei, „speciális feladatok-
ra beindul a fantáziám” – fogal-
mazott. Hozzátette, szerencsére az 
anyagok és a technikai megoldá-
sok sokszínűsége rengeteg variáci-
ót tesz lehetővé. 

Mivel elhunyt katonák emlékét 
idézi, a jelfát emberformátumúra 
tervezi – olyan értelemben, hogy 
lesz feje, nyaka és teste. Az alsó, dí-
szesebb vasszerkezetet Litwin Jó-
zsef tervezi és kivitelezi. Ez ab-
roncsként öleli köbe, és tartja meg 
a fát.

Kujan I. | fotó: Mocsári L.

Változatos ősz a galériában
Megkezdődött az ősz a Miskolci Ga-
lériában, amely nonprofit kft. formá-
ban folytatja tovább a 40 éve meg-
kezdett munkát. Ősszel számos 
programot kínálnak, nem csupán 
Miskolcon.

Kiállításokkal, műhelybeszélgeté-
sekkel kezdődött az ősz a galériá-
ban. Bán András, a Miskolci Galéria 
vezetője elmondta, a nyár a gazda-
sági társulássá alakulással telt legin-
kább, ám a galéria továbbra sem en-
ged a színvonalból.

– Miskolc városában a galéria sa-
játos szerepet vívott ki az elmúlt 40 
évben. Továbbra is mindent meg-
teszünk, ami egy mai modern mú-
zeum feladata – hangsúlyozta. Ezt 
támasztja alá a szeptember végéig 
látható kortárs alkalmazott textil-

művészeti tárlat, illetve Rézművesné 
Nagy Ildikó és Nógrádi Kiss Mag-
dolna képzőművész kiállítása. A ga-
léria igazgatója a miskolci művészek 
helyben tartásáról is szót ejtett. 

– Két TÁMOP-pályázatot nyer-
tünk el az utóbbi hetekben a te-
hetséges fiatalok itt-tartására s a 
múzeumpedagógiai programhoz – 
emelte ki a galéria igazgatója. A két 
pályázat összesen 55 millió forintot 
jelent a Miskolci Galériának.

– A Miskolci Galériára lehet és 
kell is építenünk Miskolcon. Fix 
pont gazdaságilag és kulturálisan 
egyaránt. Kassa lesz jövőre Euró-
pa Kulturális Fővárosa, a program-
ban pedig kiemelt szerepe lesz a ga-
lériának – hangsúlyozta Kákóczki 
András, a kulturális osztály vezető-
je. Hozzátéve, október 10-én a mis-

kolci Mazsaroff-díjasok kiállítását 
nyitják meg Kassán. A Nemzetkö-
zi Festészeti Triennále pedig Debre-
cen helyett Miskolcon lesz nyáron. 
Addig is felhívják a figyelmet Rej-
tett értékeinkre, de lesz Múzeumok 
Őszi Fesztiválja októberben, és Ki-
lencedik Kunszt is.

A Múzeumok Őszi Fesztiváljá-
nak egy hónapja alatt lesz Emlék-
próba, Múzeumi menüett, folytató-
dik a múzeumpedagógiai program 
és szombatonként a Teátrum tv-so-
rozat is.                 Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Centenáriumi 
görög liturgia 
Száz évvel ezelőtt, 1912. szep-
tember 15-én szentelték fel 
Miskolc első görög katolikus 
templomát, a mai Búza téren. 
A százéves Nagyboldogasz-
szony-templomban – amely 
immár a Miskolci Apostoli 
Exarchátus székesegyháza – 
múlt szombaton ünnepi litur-
giát tartottak Orosz Atanáz 
püspök exarcha vezetésével.

Bacsinszky András munká-
csi püspök mint tapolcai apát 
már 1777-ben kérelmet nyúj-
tott be, hogy főpapi miséinek 
helyszínéül, és a létszámában 
megnövekedett, helyi görög 
katolikus hívek számára biz-
tosítsanak saját templomot. 
A megoldási elképzeléseket 
azonban felülírta az Eperjesi 
Egyházmegye létrehozása.

A Miskolci Görög Katoli-
kus Egyházközség végül 1900. 
augusztus 20-án alakult meg. 
Telket a templom építéséhez 
Miskolc város képviselő-tes-
tülete biztosított. 1910. május 
22-én megtörtént az alapkő 
letétele, 1912. szeptember 15-
én pedig az új templom fel-
szentelése is. 

Sz. S. 

VIllANySZerelŐ:
Körtvélyesi  János
Miskolc, Forgács A. út 37. 
telefon: 06/20/973-6378

AutóSZerelŐ
Szilvási Zoltán
Miskolc, Budai J. út 44.
telefon: 06/20/925-2628

ASZtAloS
Zámbó és társa Bt.
Felsőzsolca, szent István út 5. 
telefon: 06/30/928-8808

Nagy-Bükk Bt.
Miskolc, Vasgyári út 43. 
telefon: 06/30/207-9202

VíZVeZetÉK-SZerelŐ,  
duGuláSelhárítáS,  
cSAtorNAKAMeráZáS
Molnár Gyula
Onga, dózsa György út 48. 
telefon: 06/20/968-3184

ÜVeGeZŐ
Glas Center Kft.
Miskolc, Pallós út 12. 
telefon: 06/20/973-4820

KAputechNIKA, 
KApuAutoMAtIKA
Marketeam Bt.
Miskolc, torontáli út 16.
telefon: 06/30/948-2152

GáZSZerelŐ:
FÉSZ 2002 Kft. (Forrai János)
Miskolc, Mindszent tér 12.
telefon: 06/30/928-7374

Görcsös László
Miskolc, József A. út 18. telefon: 
06/30/958-4278
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Átalakítják a szociális ellátórendszert
A jövő héten tartja soron 
következő rendes, szeptem-
beri ülését Miskolc város 
közgyűlése. A számtalan na-
pirendi pont között talán az 
egyik legfajsúlyosabb a szo-
ciális ellátórendszer struktu-
rális átalakítása.

Jelenleg a városban négy önkor-
mányzati fenntartású intézményen 
keresztül biztosítják a szociális 
és gyermekjóléti, gyermekvédel-
mi feladatok ellátását. Ez a Mis-
kolci Családsegítő Szolgálat, Re-
gionális Módszertani Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat Megyei 
Módszertani Központ, az Irány-
tű Szociális Szolgálat, a Miskol-
ci Gyermekvédelmi Központ és 
az Egyesített Bölcsőde és Egész-
ségügyi Szolgálat. Ezt alakítják át a 
tervek szerint egyetlen intézmény-
nyé. A hatékonyabb feladatellátás 
és optimálisabb szolgáltatásszer-
vezés legnagyobb gátja ugyanis 
Kiss Gábor alpolgármester szerint 
a torz, és alapvető szakmai szem-
pontokat is figyelmen kívül hagyó 
intézménystruktúra. Azt, hogy je-
lenleg ilyen a rendszer, az átgondo-
latlan, ad hoc átszervezések soroza-
ta okozta.

Ugyanakkor az alpolgármester 
arra is kitért, hogy az elmúlt évek-
ben minden városban meglépték 
már ezt a fajta szervezeti átalakí-
tást. Miskolcon azon igyekeznek, 
hogy az ellátások folyamatosan el-
érhetőek legyenek mindenki szá-
mára, emiatt döntöttek például 
többször úgy, hogy szinten tart-
ják a térítési díjakat. Ez viszont 
azt eredményezte, hogy az önkor-
mányzat egyre nagyobb arányban 
járul hozzá a fenntartáshoz. 2008 
és 2009-ben az állami normatíva 

csökkentése erőteljes átszervezési 
és fenntartóváltási hullámot indí-
tott be az ágazatban, és bár a jelen-
legi kormány a normatívák szinten 
tartására törekszik, az nem reális, 
hogy az állami támogatás mérté-
ke nőne. A helyzet tehát minden-
képpen az átalakítást sürgeti Mis-
kolcon.

Városi szintű összehangolás
A tervezett átszervezés célja az, 
hogy az egymásra épülő szakmai 
feladatokat egy igazgatás alá he-
lyezzék, és a területi alapszolgálta-
tások városi szintű összehangolása 
révén közös irányítású intézmény 
jöjjön létre. Az alpolgármester 
hangsúlyozza: az átszervezést kö-
vetően is önkormányzati fenntar-
tású intézményi formában szeret-
nék a feladatokat ellátni.

A jelenlegi intézményrendszer 
és feladatellátás legfontosabb prob-
lémái szakmai szempontból az al-
polgármester szerint, hogy az in-
tézményrendszer funkcionálisan 
és strukturálisan is rosszul tagolt, 

ez pedig nehezíti a magas színvo-
nalú, ugyanakkor hatékonyabban 
működtethető szolgáltatásszerve-
zést. Nem könnyíti meg az igény-
be vevők, vagyis a miskolciak dol-
gát sem, sőt, gyakran ellehetetleníti 
a tájékozódást és a hozzájutást a 
megfelelő ellátáshoz. A két alap-
szolgáltatást nyújtó intézmény pár-
huzamosan működve látja el fel-
adatait, viszont az egyes ellátások 
területi lefedettsége nem esik egy-
be. Ugyanakkor az alpolgármes-
ter szerint a feladatok megszerve-
zése figyelmen kívül hagy alapvető 
szakmai elvárásokat is. Komoly 
problémának nevezi, hogy egyes 
kötelező feladatokat a város sem-
milyen formában nem lát el, pe-
dig a hiányzó ellátások iránti igény 
magas.

De a szakmai mellett gazdasá-
gi, finanszírozási szempontokat 
is említ Kiss Gábor, amelyek kö-
zül kiemelkedik, hogy az állami 
normatíva eltérő arányban, de egy 
szakfeladat vonatkozásában sem 
fedezi az ellátás tényleges költsé-

geit, az önkormányzat pedig je-
lentős saját forrással járul hozzá a 
rendszer működtetéséhez. Az inf-
rastruktúra jelentős része elavult, 
működtetése gazdaságtalan, kor-
szerűsítésre szorul, a kihasználtsá-
ga viszont nem optimális. Az egyes 
intézmények munkaerő-kapaci-
tásának a kihasználtsága eltérő, az 
alpolgármester szerint a párhuza-
mosan ellátott feladatok miatt van 
tartalék a rendszerben.

Egy intézmény
A közgyűlés elé kerülő előterjesz-
tés a négy jelenlegi intézményt 
mint önállóan működő és gazdál-
kodó költségvetési szervet decem-
ber 31-ével beolvadással, egyetem-
leges jogutódlással megszünteti. 
Az egyetemleges jogutód 2013. ja-
nuár 1-jétől a Miskolci Egyesített 
Szociális, Egészségügyi és Gyer-
mekvédelmi Intézmény Mód-
szertani Központ. A négy igazga-
tó magasabb vezetői megbízatását 
a beolvadás napjával visszavon-
ják, az új intézmény vezetői állás-
helyét megpályáztatják. A tervezet 
része, hogy január 1-jétől a Szent-
péteri kapui Őszi Fények Szolgál-
tatási Központ, a Miskolci utcai 
Martin-kertváros – Szirmai Szol-
gáltatási Központ, a Hajós utcai 
szociális szolgáltatás céljára nyit-
va álló helyiség, a Testvérváro sok 
utcai Gyermekjóléti Központ, a 
Szilvás utcai Családsegítő és adós-
ságkezelő munkacsoport mint in-
tézményi telephely megszűnik, és 
az ott ellátott alapszolgáltatási fel-
adatok a tovább működő szolgál-
tatási központokba kerülnek át. 
Az épületeket a MIK Zrt. kezelésé-
be adja a javaslat. Ugyancsak meg-
szüntetnék a Báthory sor 2. szám 
alatt lévő Komlóstetői Szolgáltatá-
si Központ telephelyet, itt az ingat-
lant a korábbi funkciójának megfe-
lelően visszaalakítanák háziorvosi 
rendelővé.                                         H. I.

Újabb térfigyelő kamerák
Bővítik a rendszert, több helyen  
szerelnek fel új térfigyelő  
kamerákat – erről is tárgyal a köz-
gyűlés.

A rendszer az elmúlt évek során 
folyamatosan bővült Miskolcon, 
és még további bővítések, fejlesz-
tések iránt is igény mutatkozik az 

önkormányzati képviselők részé-
ről, a hozzájuk érkezett lakossági 
bejelentések alapján. A Beruházási 
és Városüzemeltetési Osztály elvé-
gezte az újabb bővítések előkészítő 
munkáit, a telepítési helyszíneket 
a közterület-felügyelet egyeztette 
a Miskolc Városi Rendőrkapitány-
sággal.

Az új kamerák felszerelése az 
előzetes becsléseknek megfelelő-
en, az idei költségvetésben jóváha-
gyott, választókerületi feladatokkal 
összefüggő keretösszeg terhére tör-
ténik majd.

Kamerákat helyeznek el egye-
bek mellett a Bajcsy-Zsilinszky 
Endre – Baross Gábor utca keresz-
teződésében, a selyemréti katolikus 
templommal szemben, a Hadirok-
kantak útja – Gizella utca kereszte-

ződésében, a Görgey utcán, a Her-
man Ottó Múzeum oldalánál, a 
Deák téren, a Palóczy László utca 
17. sz. előtt, valamint a Jókai Mór 
utcában, az orvosi rendelő sarká-
nál. A rendszer további bővítése-
ként, a későbbiekben a Szentpéteri 
kapu területén felszerelendő térfi-
gyelő kamerák jeleinek átviteléhez 
szükséges egységet, átjátszó adót 
telepítenek a húszemeletes bérház 
tetejére.                                           Sz. S. 

Közgyűlés előtt a „fészekrakó”-probléma
Beszámolót tárgyal jövő heti 
ülésén Miskolc közgyűlése 
az úgynevezett „fészekrakó”- 
probléma megoldására irá-
nyuló intézkedésekről is. 

E szerint általános tapasztalat, hogy 
a „fészekrakók” közüzemi díjat, kö-
zös költséget nem fizetnek, tartozá-
suk lakásonként milliós nagyság-
rendű. Mindezek következtében a 
közüzemi cégeknek több százmil-
liós kintlévőségük halmozódott fel, 
a nem fizetők lakóközösségek tö-
megét juttatták tarthatatlan pénz-
ügyi helyzetbe. Az érintett épüle-
tekben a lakások eladhatatlanná 
váltak vagy értékük a töredékére 
csökkent.

A beszámoló hangsúlyozza, 
hogy a „fészekrakós” ügy esetében 
különbséget kell tenni különbö-
ző csoportok között. Az egyik ilyet 

azok a személyek, családok alkot-
ják, akik a jogszabályi előírások be-
tartásával, legálisan vásárolták meg 
a lakásukat, s rendezett körülmé-
nyek között élnek. A második cso-
portba azok tartoznak, akik szin-
tén legálisan, viszont deviza alapú 
hitel útján szereztek lakást, és az ár-
folyammozgások, kamatváltozá-
sok miatt már nem képesek fizet-
ni a részleteket

A harmadik csoportot képezik 
azok, akik bűncselekmény útján 
szereztek tulajdont – ez nagyjából 
150-200 lakást érint. Ez utóbbi cso-
port egy olyan sajátos, ilyen nagy-
ságrendben csak Miskolcon jel-
lemző, akut problémát idézett elő, 
amelyet az egyszerűség kedvéért 
mindenki csak „fészekrakó-prob-
lémakörnek” nevez. A hitelprogra-
mot kihasználó bűnözői csopor-
tok, ügyvédek, értékbecslők, banki 
alkalmazottak tevékeny közremű-
ködésével, hamis igazolások készí-
tése és felhasználása útján az ál-

lamnak milliárdos nagyságrendű 
kárt okoztak – emeli ki a beszá-
moló.

A köztudatban szintén a „fészek-
rakó” kategóriába sorolják a lakos-
ság azon rétegeit, akik a környező 
települések valamelyikéről érkez-
tek Miskolc peremvidékeire a jobb 
megélhetés, kedvezőbb segélyezési 
rendszer reményében. Ezek is szo-
ciálisan hátrányos helyzetű embe-
rek, akik a központi bevételekből 
származó juttatások formájában 
hozzájuk eljutó jövedelmet gyak-
ran bűncselekményekből, lopások-
ból egészítik ki.

A város vezetése komoly erőfe-
szítéseket tesz a probléma megol-
dása érdekében – hangsúlyozza a 
tájékoztató. Az elmaradt közüze-
mi díjak behajtása céljából jogi el-
járások indultak, törvénymódo-
sítási javaslatot nyújtottak be a 
fizetési problémák hatékonyabb 
kezelése céljából. Komplex ellenőr-
zéseket szerveznek az érintett társ-

szervek bevonásával, megemelték 
a közterület-felügyelők létszámát. 
A külterületi mezőőr-szolgálatot 
kibővítették a lovas mezőőrség-
gel, megszüntették a járandóságok 
közterületi kifizetését.

Az intézkedések eredményeként 
eddig 48 ingatlanból költöztek el 
olyan „fészekrakós” családok, ame-
lyek nem tartották be a törvényi 
előírásokat, nem teljesítették köte-
lezettségeiket, s deviáns életmód-
jukkal ellehetetlenítették lakókör-
nyezetük életét.

Munkaerő-piaci helyzetkép
A közgyűlésen a grémium elé ke-
rül Miskolc munkaerő-piaci hely-
zetéről és jövőbeni kilátásairól 
szóló beszámoló is.

Az év első félévében a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kor mányhivatal Munkaügyi 
Központja által nyilvántartott ál-
láskeresők száma a kora tavaszi 
hónapoktól kedvező irányban 
változott – derül ki a beszámo-
lóból. 

A miskolci munkaügyi kiren-
deltséggel kapcsolatot tartó ál-
láskeresők száma márciusban 
11 952 fővel tetőzött, ezt követő-
en folyamatosan csökkent. 2011 
júniusához képest Miskolcon 
6 százalékkal fogyott a regiszt-
rált álláskeresők száma a 2010. 
de cember végi létszámhoz ké-
pest. A megyében és a miskol-
ci körzetben közel azonos a lét-
számcsökkenés (6,5, illetve 5,8 
százalék), viszont a miskolci ál-
láskeresők száma ennél csak-
nem 10 százalékkal kevesebb.

A nyilvántartott álláskeresők 
havi átlagos létszáma alapján szá-
mított munkanélküliségi arány a 
megyében 24,1, a félév végén 22,1 

százalék volt, az országos arányt 
10,9, illetve 10,3 százalékpont-
tal haladta meg. A nyilvántartott 
álláskeresők gazdaságilag aktív 
népességhez viszonyított aránya 
csak a tiszaújvárosi és a miskolci 
körzetben volt folyamatosan 20 
százalék alatt. A június végi ada-
tok alapján a miskolci körzetben 
becsült arány 15,9 százalék volt, 
gyakorlatilag annyi, mint egy éve, 
Miskolcon pedig 13,9 százalék, 
0,6 százalékponttal alacsonyabb, 
mint tavaly júniusban – olvasha-
tó ki a számadatokból.

A miskolci munkaügyi kör-
zetben székhellyel, telephellyel 
rendelkező munkaadók január–
júniusban 10,4 ezer álláshelyet 
jelentettek be, ezek 89 százalé-
ka munkaerő-piaci támogatással 
létrejött állás, 11 százaléka nem 
támogatott állás volt az elsőd-
leges munkaerőpiacon. Az ál-
láshelyek száma 55 százalékkal 
volt több, mint az előző év azo-
nos időszakában, ezen belül a tá-
mogatott álláshelyek száma 62 
százalékkal 9,2 ezerre, a nem tá-
mogatott állások száma 20 száza-
lékkal 1,1 ezerre emelkedett – te-
szi hozzá az anyag.

Turisztikai fejlesztés  
a Bükk kapujában

Mintegy félmilliárd forintos, száz-
százalékos pályázati támogatás-
sal valósulhat meg a Herman Ottó 
Emlékpark felújítása, hasznosítá-
sa. A „Miskolc-Csanyik turisztikai 
attrakciófejlesztés” című projekt 
pályázatának benyújtásáról is 
dönt a közgyűlés jövő heti ülésén.

A terület jelenleg igen elhanya-
golt állapotban van, az ott talál-
ható épület és teljes környezete 
is rehabilitációra szorul. Az em-
lékpark felújítása, hasznosítá-
sa Diósgyőr-Lillafüred kiemelt 
fejlesztési projekt elemei között 
is szerepelt. Innen forráshiány 
miatt végül kikerült, de a terület 
fejlesztése továbbra is az önkor-
mányzat céljai között szerepel.

A Szeleta Őstörténeti Láto-
gatóközpont kialakítására irá-
nyuló projekt keretében az épü-
let felújításával és mögötte egy új 
látogatóközpont megépítésével 
a Szeleta-kultúra, illetve hozzá 
kapcsolódóan az őstörténeti kor 
bemutatását tervezik, a mai igé-
nyeknek megfelelően. 

A tervek szerint a földszinten 
általánosabb, tudományosabb 
tartalmat lehet majd megtekin-
teni, míg az emeleten az őstör-
ténet érdekességeit mutatják be, 
például csillagászati ismerete-
ket, mitológiát, temetkezési szo-
kásokat.

A külső térben a Miskolci Tu-
risztikai Kft. és a Bükki Nemze-
ti Park Igazgatóság konzorci-
umi összefogásával egy másik 
pályázat keretében a Szeleta Te-
matikus Élményparkot alakít-
hatják ki, ahol folytatódhat az 
ősember kultúrájának bemuta-
tása, a környezetéhez kapcsoló-
dó természeti értékekkel együtt. 
A leégett gombavizsgáló helyén 
a Bükki Nemzeti Park Igazga-
tósága egy kiállítási épület léte-
sítésével járulna hozzá a beru-
házáshoz.

– A két fejlesztés együtt, egy 
egységet alkotva tölti be funkci-
óját, de külön-külön is működő-
képes és fenntartható – hangsú-
lyozza az előterjesztés. 

Sz. S.
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MIHŐ-tájékoztató
lakóközösségek és fogyasztók számára  

a fűtési idény kezdetén
þ  Javasoljuk az egynapos rendszerfelmelegítést próbafűtésként elvégez-ni, így észlelhetők a lakóépületen belüli, a felhasználó fűtési rendszeré-ben meglévő működési hiányosságok. (Várható költségkihatás lakás-nagyságtól függően 200-250 Ft egy napra.)
þ  A fűtés beindulásáig tartsák teljesen nyitott állásban a radiátorszele-peket, azokat csak a beindulást követően állítsák a kívánt állásba, a levegősödés elkerülése miatt.

þ  Az épületen belüli fűtési berendezések üzemeltetése, karbantartása, korszerűsítése a felhasználó, illetve a lakóközösség feladata, azt a közös-ség képviselője által megbízott karbantartó vagy szerződtetett szakcég végzi.

þ  A fűtési hőmennyiség megosztását a társasházi közösségek, illetve la-kásszövetkezetek az épületrészek fűtött légtérfogata alapján vagy fűté-si költségosztók alkalmazásával határozhatják meg.
þ  A MIHŐ Kft. a fűtésszolgáltatást külön kérés nélkül beindítja, ha a napi középhőmérséklet előreláthatólag három, egymást követő napon 12 oC alatt, vagy egy nap 10 oC alatt marad, de a lakóközösségek ettől elté-rő módon is rendelkezhetnek.

þ  A napközbeni fűtésszüneteltetést is alkalmaz-
za majd a MIHŐ Kft. az időjárás függvényében, 
a távhőfelhasználók energiaköltségeit csök-
kentve ezzel.



Bacchus-ünnep Hegyalja északi kapujában
Sátoraljaújhely sokáig me-
gyeszékhely is volt, de Hegy-
alja – jelenlegi – legészakibb 
településeként a borkultúrá-
járól is híres. Hogy nem vé-
letlenül, azt bárki megtapasz-
talja, ha ellátogat oda október 
közepén, hiszen egy hétvégén 
minden a borról szól majd.

Sátoraljaújhely a Zempléni-hegy-
ség és Hegyalja legnépesebb városa, 
mely a Ronyva-patak partján ala-
kult ki. Feltételezik, hogy már az ős-
korban laktak itt emberek. A XII. 
században favár állt itt, és ebben az 
időben kezdett kialakulni a szőlő- 
és bortermelés is, ami évszázadok-
ra meghatározta a város gazdaságát. 
1241-ben a tatárok mindent fel-
dúltak. A környező hegyekbe me-
nekülő lakosság a pusztítás után új 
helyen kezdte meg az újjáépítést, in-
nen kapta a város az „új hely” nevet. 
1756-ban lett vármegyeszékhely.

Boros október
Október közepén tartják a II. Bac-
chus bált, a Zsólyomkai Nyitott Pin-
cék és a pincetúrák rendezvényét 
Sátoraljaújhelyen. A 19-ei bál a he-
lyi borászok népszerűsítésének je-
gyében zajlik majd. Másnap, októ-
ber 20-án reggel már közvetlenül 
a pincékben kortyolhatják Tokaj-
Hegyalja borait a Zsólyomka-patak 
völgyében, festői környezetben fek-
vő pincesort meglátogató vendégek. 
A pincetulajdonosok nem csak itat-
ják, de disznótoros étkekkel etetik 
is az odalátogatókat. Ám a szellemi 

táplálék sem marad el, ugyanis a fel-
lépők zenés-táncos szüreti hangula-
tot varázsolnak a pincék köré.

Aki „véletlenül” lemarad a 
Zsólyomkai Nyitott Pincék forgata-
gáról, az október 21-én bepótolhatja 
a „borhiányt”. Délután 3 órakor pin-
cetúra indul a Tourinform Zemp-
lén iroda elől. A túrán sátoraljaúj-
helyi pincegazdák látják vendégül a 
bor szerelmeseit. 

Azonban érdemes magáról a 
helyszínről is szólni! Ugyanis Új-
helynek két ismert pincesora van: az 
Ungvári és a Zsólyomkai. Az előb-
bi a világörökségi maghoz tartozik, 
ám az utóbbi sem kevésbé érdekes – 
mindkettő járatait az 1200-as évek-
ben kezdték kialakítani! 

Ezt érdemes megnézni
1911-ben épült a Thoroczkay-
Wigand Ede által tervezett „Bor-
templom” – a magyaros szecesszi-
ós épületet a pincék kötik a borhoz, 
tornya pedig a templomhoz… A 
Kazinczy Ferenc Múzeum épülete 

1834-től a Zempléni Kaszinó ottho-
na volt, de városházaként is szolgált. 
Kiállításai Sátoraljaújhely történetét 
és a Zempléni-hegység természet-
rajzát mutatják be. A XIV. század ele-
jén kezdték építeni Sátoraljaújhely 
legértékesebb műemlékegyüttesét, 
a pálos-piarista templom és rend-
házat. A Szent István-templom előt-
ti Kossuth tér hangulatos sétatér és 
még Kazinczy Ferenc bronz alakja is 
velünk szembe sétál. 

Kazinczy miatt Széphalom sem 
maradhat ki a kirándulásból! A 
nyelvújító kúriája helyén ma klasz-
szicista emlékcsarnoka áll, mellette 
épült fel a Magyar Nyelv Múzeuma.

Egészen más „műfaj”, de Újhelyen 
járva kihagyhatatlan a kalandpark, 
ahol bobpálya, kalandtúrapark, 
tanösvényrendszer, a libegő felső 
végállomásánál kilátó is található.

Merre, mivel?
Az útvonaltervező majd’ 82 kilomé-
terre és több mint egy és negyed-
órásra taksálja az utat, amelyet a 37-
esen tehetünk meg végig, többek 
között Szerencs, Olaszliszka, Bod-
rogolaszi és Sárospatak érintésével. 
A két város látnivalói közismertek, 
most csak emlékeztetőül álljon itt 
egy rövid felsorolás. Szerencsen a 
Rákóczi-vár, a Zempléni Múzeum, 
a Cukormúzeum. Sárospatakon ki-
hagyhatatlan a Református Kollégi-
um, Rákóczi-vár és a Vártemplom. 

Az olaszliszkai kőhíd nyílásainak 
csúcsíves alakja ritkaságnak szá-
mít. A XIV. században épült, góti-
kus eredetű templomnak jellegzetes 
tornya a legősibb része. Bodrog-
olaszit elsősorban a XII. században 
épült, igen értékes román stílusú 
temploma miatt érdemes felkeresni.

Közösségi közlekedéssel sincs ne-
héz dolgunk. A vonat hajnaltól estig 
nagyjából óránként indul a Tiszai-
ról. A menetidő másfél óra, ám a já-
ratok felénél át kell szállni Szeren-
csen. Visszafelé nagyjából ugyanez 
a helyzet.                                                  H. I.

Ár: 21 000 Ft/hét
3500 Ft/nap

Tartalma: szállás, reggeli-vacsora + idegenforgalmi adó

Hajdúszoboszlói akciós üdülés!

Érdeklődni: 20/9350-457, www.szoboszloiszobak.hu 
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l  5 nap/4 éj  reggelivel vagy félpanzióval és  az éjszakák számával megegyező 
fürdőbelépővel a 20 medencés termálfürdőbe

l  elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható standard szobában
l ár reggelivel: 25 800 Ft/fő/4 éj l ár félpanzióval: 31 800 Ft/fő/4 éj
Az ajánlat a 2012. 10. 19–23-ig tartó időszak kivételével érvényes.
Az árak  az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák, amely 18 éves kortól 380 Ft/fő/éj. Gyermekkedvezmény: 2 éves korig díj-
mentes, 2–6 éves korig a szállás díjmentes, étkezés 50% kedvezménnyel! Üdülési csekket és SZÉP kártyát elfogadunk!

Akciós őszi ajánlatok Gyulán, a Hőforrás hotel és üdülőparkban
Hőforrás csobbanás 2012. 09. 01.–10. 30. között

További ajánlatok, foglalás: Hőforrás Hotel
5700 Gyula, Rábai M. u. 2.  Tel.: 36-66/463-722, 463-740

E-mail: szallasrendeles@hoforrashotel.hu, www.hoforrashotel.hu

SHARM EL SHEIKH
október 3. 7 éj, all incl.: 87 900 /fő + illeték

CIPRUS
október 3., 7., 10., 14., 17. 7 éj + félpanzió: 149 350 Ft/fő!

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

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

HAMArOsAN SÍKATALÓGUS! KérJe IrOdÁNKBAN!

Egyre több a zarándok
Mai felgyorsult, nehézségekkel 
teli világunkban mindnyájunk-
nak szüksége van egy kis kikap-
csolódásra, lelki feltöltődésre. 

Ezért is választanak az emberek 
szívesen olyan zarándoklatokat, 
amelyekben a szentmisék, a ke-
resztutak, az elmélkedések mel-
lett kulturális programok is he-
lyet kapnak, így téve teljessé a 
lelki feltöltődést, a kikapcsoló-
dást – mondta Mészáros József, 
egy utazási iroda ügyvezetője. 

Akik részt vennének egy za-
rándoklaton, szeretnének meg-
ismerkedni a Mária-kegyhelyek 
üzenetével, és a szentek nyom-
dokain járva, életük példájából 
merítve útravalót kapni az iga-

zi keresztényi élet „zarándok-
útjához”, azok előtt adottak a 
lehetőségek. Akár egynapos lel-
ki feltöltődésre is van lehető-
ség, a célállomások változato-
sak, Nagyvárad, Szatmárnémeti, 
Selmecbánya, Pozsony, Borsi. De 
akik „nagyobb fába vágnák a fej-
széjüket”, azok számára jó cél le-
het ősszel Fatima, Ávilai Nagy 
Szent Teréz, Szent Bernadett, 
Loyolai Szent Ignác és Szent Ja-
kab apostol nyomában, Róma, 
Lourdes, Assisi, Medugorje. Per-
sze, ha valaki egy kirándulás-
sal egybekötött, „igazi, gyalogos” 
zarándoklatot szeretne, annak 
messzire sem kell mennie, hi-
szen megyénket érinti a Mária-
zarándokút.

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.

PrÁGA, október 21–23.

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

dobóruszka (dobó István sírja)

Cím: Miskolc, Arany János u. 19. fszt. 2.
Tel.: 46/344-454, web: www.kolombusztours.hu

1 NAPos KirÁNdULÁsoK  

AUTÓBUssZAL, MisKoLCrÓL

» szeptember 22. | Szüreti nap. Erdőbénye
» szept. 29–30. | Szüreti mulatság. Bogács
» október 2. | Pince-, nótatúrák. Cserépfalu

» október 5–7. | Borkert. Miskolc
» okt. 5–7. | Hegyaljai Szüreti Napok. Tokaj
» okt. 6. | Zempléni Szabad Házi Pálinka Nap. 
Füzér 

» okt. 6. | Jósvafői Szüret. Jósvafő
» okt. 6. | Kakasfesztivál. Tard 
» okt. 6–7. | Gombanapok. Bükkszentke-
reszt.
» okt. 13. | Mindszent Havi Mulatság. Bod-
rogkeresztúr
» okt. 20. | Tárcsás Ételek Fesztiválja. Bogács

Ezt ajánljuk még ››››››››››››››››››››››››

Akció! Akció!
Újabb, nagyszabású akció kezdôdött szeptember 20-tól 

október 1-jéig valamennyi üzletünkben!
Lecsókolbász 1 kg  599 Ft
Sonkavagdalt 320 g  299 Ft

Egységár: 934 Ft/kg

Rama kockamargarin 250 g  199 Ft
Egységár: 796 Ft/kg

Delikát 8 ételízesítô 75 g + 15 g  169 Ft
Egységár: 1878 Ft/kg

Mia krémtúró vaníliás 90 g  99 Ft
Egységár: 1100 Ft/kg

Minden nap narancsízû széns. üdítô 2 l  99 Ft
Egységár: 49,50 Ft/l

Fanta narancs 2 l, PET  309 Ft
Egységár: 154,50 Ft/l

Paloma vák. kávé 250 g  449 Ft
Egységár: 1796 Ft/kg

coop töltött ostyaszelet, kakaós 200 g  179 Ft
Egységár: 895 Ft/kg

coop zöldborsó gyorsfagy. zsenge 1 kg  359 Ft
Bonux komp. color mosópor 2 kg  949 Ft

Egységár: 475 Ft/kg

Tento kéztörlô 2 tek.  169 Ft
Egységár: 84,50 Ft/tek.

kERESSE TELEPüLéSén  
A LEgközELEBBi Unió cooP zRT. üzLETET!
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Ez az az időszak, amikor mindent akar, és persze mindent egyszer-
re! Lehetőleg tartsa távol magát a „bombajó” munka- és üzleti lehetőségektől, mert nem veszi ész-
re a csapdákat, és mire föleszmél, már nyakig ül az adósságban. Utazásait apróbb balesetek, késle-

kedések keseríthetik meg. Ámor azonban végre egy kicsit kényezteti. 

BiKa (04. 21–05. 21.) Sok munka várja ezen a héten is, de élvezi a kihívásokat, ezért szép 
eredményekre számíthat. Ehhez azonban a tettvágyon kívül némi kompromisszumkészségre is 
szüksége lesz. Elsősorban az emberi kapcsolatok terén lehetnek problémái, nemcsak a munkahe-

lyén, hanem a párkapcsolatában is. Próbáljon meg ön is változtatni a hozzáállásán!

iKreK (05. 22–06. 21.) A hét közepéig be kellene fejeznie a folyamatban lévő feladato-
kat, mert olyan új megbízást kap, amely teljes embert kíván. Szorgalma és kreativitása meghozza a 
gyümölcsét. A siker megerősíti az önbizalmát, és persze a magabiztosság a magánéletére is pozití-

van hat. Hódítási vágya is felerősödik, és nem csak a párját szeretné elkápráztatni.

ráK (06. 22–07. 22.) A héten nem ártana a munkájára koncentrálnia. Ha ez sikerül, köny-
nyen túlszárnyalhatja a riválisait. Ám ha most elhagyja magát, vagy félvállról veszi a feladatokat, 
olyan baklövést követhet el, ami akár az állásába is kerülhet. Keressen új szövetségeseket! Ha szing-

li, lehet, hogy álmai lovagja már ott van a közelében, csak még nem vette észre. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Nem tudja eldönteni, kiben bízhat: a munkatársai egy-
másnak ellentmondó dolgokat állítanak. Még nem játszhat nyílt lapokkal, pedig legnagyobb titka 
az, hogy szeretettel és barátsággal fordul mások felé. Ha azonban türelmes, minden letisztázódik. 

Új és nagyszerű tervei vannak, melyekre alapozva megváltoztathatja szerelmi életét. 

szűz (08. 24–09. 23.) Ahogy közeledik a telihold, úgy éleződik ki egyre jobban egy mun-
kahelyi vita, ahol csak akkor lehet öné az utolsó szó, ha nem fordul szembe eddigi szövetségeseivel. 
Ha uralkodni tud az indulatain, minden magától megoldódik, anélkül, hogy konfliktusba kevered-

ne. Baráti kapcsolataiban, szívügyekben is előfordulhat egy kis civódás. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Érzékeny lesz a héten, ezért csak nehezen tud másokkal 
együtt dolgozni. A hét második fele azzal telhet, hogy megpróbálja kiengesztelni haragosait. Pró-
báljon meg tanulni a saját hibáiból, fékezze meg rossz szokásait. Ha szerelmével még csak az ismer-

kedési fázisnál tart, rá kell jönnie, hogy emberismerete most cserbenhagyta. 

sKorpió (10. 24–11. 22.) Járjon nyitott szemmel és füllel, valaki ugyanis a fejébe vet-
te, hogy keresztbe tesz a karrierterveinek. Ha odafigyel minden apró részletre, semmi baj nem ér-
heti. Ne söpörje szőnyeg alá a problémákat, és határozottan álljon ki az igazáért! A munka mellett 

foglalkozzon többet önmagával is. A hét második fele romantikus, boldog pillanatokat hozhat. 

nyilas (11. 23–12. 21.) A bolygók segítik a karrierépítésben: megszabadulhat eddigi 
komoly vetélytársától, mert olyan helyre kerül, ahol nem keresztezik egymás útját. Feljebb léphet 
a ranglétrán, ha tényleg a munka keményebbik végét ragadja meg, és naprakészek a szakmai is-

meretei. Önre mosolyog a szerencse a szerelemben is, akár szingli, akár párkapcsolatban él. 

BaK (12. 22–01. 20.) A hét első felében meggondolatlanul beszélhet, mégsem haragítja 
magára a munkatársait, ugyanis a kitartását és bajban megmutatkozó ragyogó ötleteit még azok 
is elismerik, akik egyébként nem rajonganak önért. Ahhoz, hogy boldog legyen, rövidre kell zárnia 

régóta húzódó érzelmi problémáit. A bolygók most segítségére lesznek ebben. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) A munkahelyi átszervezések hatására vagy egy nagyon 
kedvező pénzügyi ajánlat révén megindul a fantáziája. Úgy véli, most végre megmutathatja, mire 
képes. A határidős munkákat inkább egy nappal előbb, mint egy órával később adja le. Szívügyek-

ben a véletlenek a kezére játszanak, a körülmények rákényszerítik a változtatásra. 

HalaK (02. 20–03. 20.) A kemény kihívások után egy kicsit lazíthat – persze, ez nem 
gondtalan láblógatást jelent, csak kevesebb munkát. Ugyanakkor mozgalmas napjai lesznek, tele 
új élményekkel. Ennek köszönhetően sokkal jobb hangulata lesz, mint az elmúlt hetekben bármi-

kor. Sőt, még egy régi kedves ismerős is felbukkan, akivel kellemes perceket tölthet el.

s
u
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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. 

CineFest: lassan véget ér a moziünnep Miskolcon
Néhány szóban nehéz összefoglalni mindazt, ami a 9. Jameson 
CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 9 napját jellemezte. 
Újdonságok, remek verseny- és kitekintő filmek, szakmai progra-
mok, új zsűri és nemzetközi hírességek  Miskolcon, a szeptember 
14-én kezdődött és szombat este záruló CineFesten.

A szombat esti záróünnepségen ki-
derül, hogy a 69 versenyfilm közül, 
amelyek négy szekcióban versengtek, 
melyeket ítélték legjobbnak a szak-
emberek. A legnagyobb várakozás A 
messzi dél vadjai című filmet előzte 
meg, amely végigsöpört Amerikán, 
Európán, és a legtöbb díjat magával is 
hozta. A rendező, Benh Zeitlin a mis-
kolci fesztiválra is ellátogatott, hiszen 
filmje helyet kapott a versenyprog-
ramban. Díjaival kapcsolatban elárul-
ta, nagyon örül, hogy ilyen sok filmes 
esemény van a világon. Mint kiemel-
te, a legfontosabb, hogy ezek a feszti-
válok – mint a CineFest is – lehetősé-
get adnak a fiatal filmeseknek, hogy 
megmutassák magukat.

A fiatal filmesek mellett a szakma 
már befutott sztárjai is megjelentek a 
CineFesten. Agnieszka Holland len-

gyel filmrendező a CineFest életmű-
díjasaként érkezett Miskolcra. Va-
sárnap átvette díját, majd levetítették 
legújabb filmjét, a Sötétségben címűt.

– Nagyon jó érzés tudni, hogy sze-
retik, tisztelik, figyelik a munkámat. 
A szimpátia kifejeződése mindig so-
kat jelent, ám a filmeket nem díjakért 
csinálom. A kis grafika viszont, amit 
kaptam, nagyon tetszik, ki is teszem 
majd valahova – mondta a rendező 
az életműdíjjal kapcsolatban. Bíró Ti-
bor, a fesztivál igazgatója kiemelte, a 
folyamatosan újuló, frissülő, bővülő 
fesztiválon minden évben megemlé-
keznek Pressburger Imre, Miskolcon 
született, Oscar-díjas rendezőről, így a 
hagyományokhoz híven idén is fejet 
hajtottak munkássága előtt. 

Régi-új vendégek is „hazatértek” 
Miskolcra Berkes Gabriella és Szergej 

Elisztratov személyében, ugyanis két 
napon át foglalkoztak a Miskolcon is 
forgatott, és zömével itt is játszódó so-
rozattal, az Utánam, srácok! című te-
levíziós műsorral.

– A mai gyerekeknek már nem ké-
szítenek a hétköznapokról szóló so-
rozatot, ami példát állíthat eléjük. Ezt 
sajnálom. A gyerekeim megnézték a 
sorozatot, nagyon tetszett nekik, szá-
momra ma is meghatározó élmény. 
Miskolc a szívem csücske, nagyon jó 
érzés volt újra elutazni ide Szergejjel – 
emelte ki Berkes Gabriella, a film egy-
kori gyerekszereplője. 

A fesztivál egyik leglátványosabb 
újdonsága az volt, hogy a koncertek 
a Művészetek Háza előtti tér helyett 
a Szent István térre csábították a bu-
lizni vágyókat. Bíró Tibor fesztivál-
igazgató elmondta, szerencsés döntés 
volt a helyszínváltoztatás: a koncer-
tek nem zavarták a nagytermi vetíté-
seket, a Művészetek Háza előtti téren 
pedig igazi fesztiváli hangulat alakult 
ki, ahol a filmélményeket, szakmai 
kérdéseket is megbeszélhették a részt-
vevők. Szakmai programból akadt 
is jó pár. Első alkalommal rendeztek 

Nemzetközi ökumenikus konferen-
ciát, ahol Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő elmondta – a hit mai 
világunkban nem feltétlenül jelenik 
meg. „Nagyon sokat árul el az, amit a 
Szentatya 2010 májusában a portugál 
püspököknek mondott el: Jézus hite-
les tanúira ott van a legnagyobb szük-
ség, ahol a legnagyobb hallgatás veszi 
körül a hitet. Remélem, az első nem-
zetközi ökumenikus konferencia fel-
hívja a figyelmet a vallásosságra”.

A konferencia mellett idén, szintén 
első alkalommal, nemzetközi filmvá-
sárt is rendeztek, ahová több ország-
ból érkeztek szakemberek. A daazo.
com internetes portál munkatársa, 
Deák Dániel elmondta, a Magyaror-
szágon hiánypótlónak számító ese-
mény fontos, hiszen lehetőséget ad a 
szakmabelieknek a találkozásra.

A 9. miskolci moziünnep elérkezett 
utolsó napjához. Este átadják a Nem-
zetközi, a Nemzetközi ökumenikus, 
a Fipresci- és a Ficc-zsűri díját. Jövő-
re pedig szeptemberben újra pörög 
a film a jubileumi CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztiválon.

Kiss Judit | fotó: Juhász Á., Mocsári L.

Pressburger Imre szülőházánál emlékeztek Új program: gyereknap az avasi színházteremben A holnap rendezőjét már ma imádja a közönség: Benh ZeitlinA Művészetek Háza előtt igazi fesztiváli hangulat volt

Szergej Elisztratov és Berkes Gabriella (Utánam, srácok!) újra Miskolcon

Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság nagykövete is Miskolcra jött 
köszönteni az életműdíjas lengyel rendezőt, Agnieszka Hollandot

Akció 2012. 09. 22-től 2012. 09. 28-ig
Arilux mosógél, 4 l, színes, fehér, 275 Ft/l 1099 Ft
Mosószóda 1 kg  339 Ft
Silan öblítő, 1 l  499 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1248 Ft/l 499 Ft
Higi eü. papír, 2 r., 8+2 tek., 40 Ft/db 399 Ft
Akciós tapéták érkeztek 10 m/tek. 599 Ft-tól

Hirsch Bio gyógypapucsok nagy választékban.
Szegett lábtörlők és szőnyegek több méretben.

Gyertyák, mécsesek, selyemvirágok  
széles választékban, kedvező áron kaphatók.
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Szeptember 22. | Szombat » Labdarúgás: NB I, Egri FC – DVSC. Diósgyőri stadion, 16.00.

Szept. 23. | vaSárnap » Jégkorong: MOL Liga, ASC Corona Brasov – Miskolci Jegesmed-
vék. Brassó, 19.00 » Amerikaifutball: Junior kupa, Miskolc Steelers – Budapest Hurricanes.Rendészeti 
szakközépiskola, 14.00. » Futsal: NB II: DVTK-Vénusz II – Skorpió SE. Generali Aréna, 16.00.

Szept. 25. | kedd » Jégkorong: Ferencváros-ESMTK – Miskolci Jegesmedvék. Budapest, 19.00.

Szept. 26. | Szerda » Labdarúgás: Magyar Kupa, Orosháza FC – DVTK. Orosháza, 15.30.

Szept. 28. | péntek » Jégkorong: HC Nové Zámky – Miskolci Jegesmedvék. Érsekújvár, 17.00.

Szept. 29. | Szombat » Röplabda: NB I, Albrecht-Miskolci VSC – Veszprémi ESC. Csokonai ut-
cai csarnok, 17.00. » Vízilabda: OB I B, MVSI – KSI SE. Kemény Dénes Városi Sportuszoda, 11.00 » Kézi-
labda: NB II Északkelet, MVSI – Hajdúszoboszlói KSKE, Egyetemi körcsarnok, 15.00.

Szept. 30. | vaSárnap » Labdarúgás: NB I, FTC – DVTK. Budapest, Albert-stadion, 16.30 » 
Jégkorong: MOL Liga, Miskolci Jegesmedvék – Dab.Docler. Miskolci Jégcsarnok, 18.00 » Futsal: Női 
NB I, Tolna-Mözs FSE – DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont. Tolna, 18.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

» Két aranyat is szerzett a Diósgyőri Kajak-Kenu Sport Club versenyzője, Koleszár Mátyás a sze-
gedi Maty-éren megrendezett kajak-kenu Olimpiai Reménységek Versenyén. A kajak kettesek 500 méte-
res versenyében, a 15–16 évesek közt első lett Gergely Olivérrel 1:34.480-as idővel, míg négyesben, a 15–
17 éves korosztályban Gere Andrással és Ceiner Bálint Gáborral kiegészülve ezer méteren is győzni tudtak.

» Miskolcra került egy ezüstérem a szerbiai Kopaonik Nemzeti Parkban szeptember 10–16. 
között megrendezett 16. Rádiós Tájfutó Világbajnokságról. 31 ország közel 400 sportolója között a miskolci Ko-
vács Attila Gábor az új, úgynevezett foxoring versenyszámban ért el második helyezést az M60 kategóriában.

» A floorballer.hu OB2 1. fordulójának záró mérkőzésén a Phoenix FSE Wizards látogatott Mis-
kolcra a Generali Arénába. Elbúcsúztatták a 8–6-os győzelemben oroszlánrészt vállaló szélsőt, Gál Tamást.

» Illyés Miklós cselgáncs szakágvezető, az MVSC elnöke Magyar Ezüst Érdemkereszt 
(polgári tagozat) kitüntetést vehetett át azon az ünnepségen, melyen Balog Zoltán, az emberi erőforrá-
sok minisztere a londoni olimpián és paralimpián kiemelkedően szerepelt versenyzőknek és felkészítőik-
nek mondott köszönetet a fővárosi Szépművészeti Múzeumban.

» Egy új szakág meghonosításán fáradoznak a hazai quados társadalom képviselői. Ennek az első 
állomása szombaton a népkerti Speedway Arénában lesz. A szeptember 22-ei program az edzésekkel 
kezdődik 12 órakor, a versenyek és betétfutamok pedig délután 3 órától rajtolnak el.

» A Miskolc Steelers is elkezdi szereplését a hétvégén. A megfiatalodott, kibővült keret zöme 
utánpótláskorú játékos, akiket jelen állás szerint a Junior Kupában tud megfelelően versenyeztetni az 
egyesület. A közeli célkitűzés a jó szereplés mellett a meccsrutin megszerzése, a szakmai fejlődés, a távla-
ti pedig, hogy ütőképes gárda álljon össze a 2013-as felnőtt, divízió I-es szereplésre.

röviden ›››››››››››››››››››››››

TAO: napokon belül dönthetnek
800 millió forintos stadionre-
konstrukciós pályázatot nyújtott 
be az MLSZ-hez a DVTK. A dön-
tés napokon belül megszülethet, 
kedvező ítélet esetén még idén 
elkezdődhet az építkezés.

A költségeket TAO-s forrásból 
állná a klub. Legjobb esetben 
jövő áprilisra lenne kész a felújí-
tott stadion.

– Az év fő célkitűzése eredetileg 
az infrastruktúra fejlesztése volt, 
stadion, centerpálya építése. Idő-
közben azonban olyan ziccerek 
adódtak, melyeket nem hagyhat-
tunk ki, gondolok itt Gosztonyi, 
Elek és Rudolf szerződtetésére. A 
játékosok leigazolására extra for-
rást kellett bevonnunk, melyet a 
tulajdonos biztosított. Ettől füg-
getlenül a másik tervünk is áll. 
Napokon belül nyilvánossá vál-
hat a határozat, hogy megkapjuk 
vagy nem az ehhez szükséges for-
rásokat, és nekiállhatunk a mun-
kának – mondta Dudás Hunor, 
a DVTK-t működtető Diósgyőr 
FC Kft. ügyvezető igazgatója.

A klub első embere hangsú-
lyozta, nagyon régóta dolgoznak 
az ügyön, mely elő van készítve; 
pár bizonytalansági tényezőt 
meg kell még oldaniuk, de jelen 
állás szerint még ebben az évben 
elkezdődhet az építkezés.

Dudás Hunor a héten az egyik 
sportcsatorna reggeli műsorá-
ban azt nyilatkozta: a miskolci 
vállalatok részéről megvannak 
a szóbeli ígéretek, az építkezés-
hez mindenképp szükség lesz az 
összefogásra. A klubvezető hoz-
zátette, legkésőbb decemberben 
el kellene indítaniuk a munkát 
ahhoz, hogy áprilisban már új 
stadionban futballozhassanak a 
diósgyőri játékosok.

A DVTK pénteken, lapzár-
tánk után a Pakssal mérkőzött 
meg hazai környezetben, majd 
jövő vasárnap az Üllői útra láto-
gat a Ferencvároshoz. A két baj-
noki között a Magyar Kupában 
is bemutatkoznak a piros-fehé-
rek, Orosházán zárt kapuk mö-
gött küzd a továbbjutásért szer-
dán Sisa Tibor együttese.         S. P.

Győzelem, rajt 
A Miskolc Városi Sportis-
kolának a lengyelországi 
gyermekatlétika-versenyen 
a legidősebbek közt indu-
ló sportolója, Világi Marcell 
a távolugrást 615 centiméte-
res egyéni csúccsal megnyer-
te, Iván Zsombor szintén első 
lett magasugrásban a 2001-
esek közt 139 centiméterrel, 
Fekete Balázs (2000-es) 60 
méteren 8,09 másodperccel 
a második helyen végzett. A 
két aranyérmesnek Tigyi Jó-
zsef az edzője, Balázsnak Soós 
Istvánné.

Megkezdi szereplését az 
NB II-es kézilabda-bajnok-
ság Észak-keleti csoportjában 
a Miskolc Városi Sportisko-
la, Demecseren lépnek pá-
lyára szombaton. A miskolci 
és helyi kötődésű fiatalokból 
álló csapat célkitűzése a biz-
tos bentmaradás. Montovay 
Péter, az MVSI vezetőedzője 
kiemelte: az alap ezentúl is a 
szilárd védekezésből kiinduló 
gyors, kombinatív játék és a le-
rohanások.

HIrdetés

Mindenki lehetőséget kapott a vénuszosoknál
Magabiztos hazai győzelemmel 
kezdte a női futsal NB I 2012/2013-as 
szezonját a címvédő DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont, mely a hétvé-
gén időpont-módosítás miatt nem 
lép pályára.

A női futsal NB I első fordulójában 
a Berettyóújfalu látogatott a regnáló 
bajnokhoz a városi sportcsarnokba; 
az az együttes, amely az előző pont-
vadászatban elsőként tudott pontot 
rabolni Csepregi Gabrielláéktól, ép-
pen Miskolcon (5–5).

A Vénusz hamar megszerezte 
a vezetést Bernáth Csilla révén, és 
azután is többet támadtak. Sárréti 
Géza a szezon előtt azt mondta, töb-
ben odaértek a tavalyi, 4-5 fős mag-
hoz, és épp’ a második gól szerzőjét, 
Rondzik Júliát emelte ki név sze-
rint. Harmadszor a DVTK mezé-
ben első bajnoki mérkőzését játszó 
Teodoru Bianka tessékelte be a há-
lóba a játékszert. A második félidő-
ben ott folytatták a hazaiak, ahol az 
elsőt abbahagyták: most Újvári vil-
lanása kellett az első találathoz. Az-
tán szépített az MVFC. A találkozó 
ezen szakaszában már mindenki-
nek játéklehetőséget adott Sárréti 

Géza, így Almási Ildikó is bemutat-
kozott a kapuban. Balszerencséjére 
Sallai félpályás lövése utat talált a ka-
puba, így lett 4–2. A végére kienge-
dett a DVTK, de így is magabizto-
san hozta első mérkőzését.

– Arra számítottunk a Berettyó-
újfalut ismerve, hogy bátrabban ját-
szanak majd, nem állnak be véde-
kezni, de megleptek minket, s nem 
ízlett nekünk a felállt védelem elle-
ni játék. Megtaláltuk viszont az el-
lenszerüket, az első félidőben szét-
húztuk őket, és a keresztbe, hosszan 

átlőtt labdákból jöttek a gólok. Túl-
izgulták a lányok a bajnoki rajtot, 
a bemelegítésnél is látszott, hogy 
pontatlanok a passzok, nem tudnak 
odafigyelni – értékelt az edző.

A kezdőötös mellett mind a hét, 
kispadon ülő játékos kapott né-
hány percet.

– 4–0 után azokat is beküldtem, 
akiknek oda kell kerülniük a kez-
dők közelébe, sőt kapust is cse-
réltem. Mindenkinek lehetőséget 
akartam adni a kispadról. Ha ez 
nem lett volna így, valószínűleg na-
gyobb különbséggel győzünk, de 
most megengedhettük magunknak 
a cseréket, hogy ízelítőt kapjanak az 
NB I-ből – indokolta döntését a ve-
zetőedző.

A következő fordulóban a Gala-
xishoz látogatott volna szombaton 
a DVTK-Vénusz, azonban mó-
dosították a mérkőzés időpontját: 
jelen állás szerint október 25-én 
csapnak össze a felek. Jövő héten 
Tolnára utaznak Csepregiék, ahol 
az előző szezon bajnoki címét ün-
nepelhette a csapat, majd a tavalyi 
kupadöntős, újonc Astrát fogadják 
Miskolcon.

S. P. | fotó: J. Á.

Vízilabda Magyar Kupa a Kemény Dénesben
Miskolcon rendezik a ma-
gyar vízilabda kupa C cso-
portjának selejtezőmérkőzé-
seit a hétvégén. Meglepetést 
is tartogatnak a sportuszodá-
ba kilátogatóknak.

A „C” csoportban az OB I/B-s 
MVSI mellett az élvonal egyik esé-
lyese, a Szolnok, a korábbi bajnok 
Honvéd és a magyar együttesek kö-
zül először Bajnokcsapatok Euró-
pa Kupáját nyerő (1972) OSC küzd 
majd a továbbjutásért a Kemény 
Dénes Városi Sportuszodában.

Szabó Brigitta, a sportiskola ügy-
vezetője elmondta, mérföldkő ez a 
miskolci vízilabdasport életében, 
így kíváncsian várják a hazaiak be-
mutatkozását. Azt is elárulta, meg-
lepetéssel készülnek vasárnap dél-

utánra, ekkor az uszodába érkezik 
Kemény Dénes, a magyar váloga-
tott szövetségi kapitánya – ám a vele 
érkező játékosok neve egyelőre ti-
tok. Ekkor a bejáratnál felavatják a 
vízilabda-hírességek falát is.

Binder Szabolcs vezetőedző el-
mondta, nincsenek egy súlycso-
portban a többi alakulattal, így 
edzéslehetőségnek tekintik a tornát.

– Formálódó együttesünk hosz-
szú távú terve egy mag kialakítása, 

mely legkésőbb jövőre eredményt 
érne el. A kupa jó lehetőség arra, 
hogy a magyar bajnokság megha-
tározó csapatai mutassák meg Mis-
kolcon, milyen az igazi vízilabda, 
mi pedig partnereik leszünk ebben 
– emelte ki a szakember.

Szombaton négy, vasárnap két 
mérkőzést rendeznek, a hét utolsó 
napján délután három órától pedig 
az MVSI gyermek-, serdülő és if-
júsági csapatai mérkőznek meg a 
hódmezővásárhelyi korosztályos 
együttesekkel. A viadal ideje alatt a 
közönség előtt zárva lesz az uszo-
da.                        Soós P. | fotó: Mocsári L.

Szeptember 22. | Szombat
10.00 | Budapesti Honvéd Sport Egyesü-

let – Miskolc Városi Sportiskola
11.45 | Orvosi Egyetem Sport Club – 

Szolnoki Dózsa
15.30 | Szolnok – MVSI
17.15 | OSC – Honvéd

Szeptember 23. | vaSárnap
10.00 | MVSI – OSC
11.45 | Honvéd – Szolnok
13.45 | Kemény Dénes és a magyar vízi-

labda-válogatott köszöntése
15.00 | MVSI utánpótláscsapatainak 

mérkőzései

A Miskolci Városi Sportiskola pólós csapata új szak-
vezető irányításával vág neki az idénynek. Binder Sza-
bolcs Egerből érkezett. Játékosként gyakorlatilag min-
dent elért, amit klubszinten érdemes: kupagyőztes és 
bajnokcsapat tagja, kivette részét az egriek első nem-
zetközi kupadöntőjéből is. Öt évig szerepelt a szom-
szédos megye csapatában, idén május 18-án jelentette 
be, hogy befejezte aktív pályafutását.

Binder Szabolcs egyébként 1977. június 11-én szü-
letett. A 199 centiméter magas, 115 kilós védőt embe-
rileg nagyon sokra értékelték Egerben.

– Az elsődleges cél az, hogy lerakjuk annak a csa-
patnak az alapjait, amely egy-két éven belül kihar-
colhatja a legmagasabb osztályban való szereplést. 
Ha szükségét látom, természetesen a játékommal is 
igyekszem segíteni a klubot – nyilatkozta.

Kemény Dénes nem először látogat a róla elnevezett sportuszodába
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Az elkövetkezendő hetekben, a Miskolci Naplóban részletesen közöljük a következő 
heti, kísérleti jellegű, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendet. 

Ezúton is köszönjük a lakosság aktív közreműködését!

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

Veszprém megyében, szentgáli munkahelyre,  
teljesítménybérezéssel.

Étkezési utalványjuttatás, szállás albérletben megoldható.

Érdeklődni: hétfőtől péntekig 8.00–14.00 óráig, 06-88/503-528,  
06-30/338-0143 és alábbi e-mail címen: salondesign@salond.hu

Szakképzett kárpitoS  
munkatárSakat kereSünk 

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

Avasi közösségekért
a dialóg egyesület a nyílt társadalom inté-
zet által támogatott 10 hónapos program-
jában az avason lakók közti szociális szo-
lidaritás és társadalmi felelősségvállalás 
megerősítését célozta közösségfejlesztési 
módszerekkel. Három háztömbben valósult 
meg a fessünk együtt!  – közösségi aktivitást 
erősítő program.

2010-től kezdték meg szomszédsági közösségi 
munka keretében egy-egy lakóközösség aktivi-
zálását az Avas lakótelep II-es ütemében, ahol 
leginkább szükségét látták ennek. Ezen fejlesz-
tési folyamatok tanulsága, hogy az Avason a la-
kosok között komoly együttélési problémák 
vannak, s minden más helyi ügynek a kezde-
ményezését ez elnyomja. 

Ezért olyan módszerek, eszközök kipróbálá-
sát célozták, amelyek a résztvevőket azonnal 
aktivizálják, s a közös cselekvés után van mód a 
helyi ügyek közösségi rendezésére. Ennek egyik 
lehetősége a FESSÜNK EGYÜTT! akciók, amely-
nek keretében egy közös szépítő akcióra hívták 
a lakókat. A munkát a lakóknak kell beletenni az 
akcióba, tehát ők festik le egy közösen kiválasz-
tott motívumra a ház lábazatát, a program a fes-
téket, a szervezést biztosítja. 

A Szilvás u. 2., 9., és a Sályi u. 12. szám alatti há-
zakban önkéntesek és egyetemista hallgatók 
bevonásával először kérdőíves felméréssel szó-
lították meg a lakókat. A kérdőív adja az alapját 
a festés tervezésének, s később lakossági fóru-
mok segítségével tovább folytatódik a tervezés. 
Egy művészeti vezető bevonásával kiválasztó-
dik pár alkalom után a  motívum, majd elkezdő-
dik a közösségi akció. A festés nemcsak arra ad 
lehetőséget, hogy megszépüljön a ház lábaza-
ta, hanem közösségépítő hatása is van. Mivel a 
lakóközösségek a beszélgetések során felvetik a 
problémákat, a közösségfejlesztők irányított be-
szélgetés keretében  megoldási javaslatokat, öt-
leteket generálnak a pozitív változások érdeké-
ben. Cél, hogy a lakóközösség tegyen hozzá saját 
erőforrásaiból a pozitív változásokhoz, ők maguk 

gondolják ki a változások lépcsőit. A tapasztalat, 
hogy nagy igény van arra, hogy kibeszéljék a he-
lyi helyzeteket, problémákat, s ha sikerül néhány 
kulcsembert megtalálni, akkor ők be tudják von-
ni a lakótársaikat a megvalósításba is. 

Ifjúsági mentorprogram keretében középis-
kolás és általános iskolás fiatalokkal gondolkod-
tak együtt az avasi életről. A közös együttlétek 
során játékosan dolgozták fel az őket megérintő 
eseményeket, helyzeteket. A nyár végén média 
– dráma táborban dolgoztak közösen, aminek 
eredményeként tucatnyi kisfilmet készítettek, s 
ezen élményekből készült film a CineFesten is 
vetítésre kerül szeptember 22-én 10 órakor. 

Az Avas lakótelepet a sok negatív hírről isme-
rik. Indítottak egy Panel Levél nevű, helyi nyil-
vánosságot biztosító hírlevelet, amiben ezt 
szeretnék ellensúlyozni. Ebben azon pozitív kö-
zösségi kezdeményezések látnak napvilágot, 
amelyek modellértékűek lehetnek majd. 

A megvalósítók azt vallják, hogy a program 
akkor tud célba érni, ha folyamatossá válik, és 
egyre több embert tud megmozgatni.  Sem az 
eddigi eredmények, sem ezen cél az önkénte-
sek nélkül nem tudna megvalósulni. Az ő ki-
tartásuk és elkötelezettségük a legnagyobb 
eredmény. Szeptember 24-től Avasi Képek ván-
dorkiállításuk indul az avasi intézményekben, s 
szeptember 28-án 17 órától ezt a posta mellet-
ti őstermelői piacon bemutatják az avasi embe-
reknek is. A program egy országos rendezvény-
hez kapcsolódik, az Állampolgári Részvétel 
Hetéhez, amely felhívja a figyelmet az állam-
polgári részvétel és a helyi cselekvések fontos-
ságára. 

a miskolc Holding zrt. 2 fő munkatársat keres  
a mik zrt. tagvállalatához

gondnok munkakörbe
A leendő munkatársak feladatai:

A MIK Zrt. 2 fő (lehetőleg házaspár) munkatársat keres GOND-
NOK munkakör betöltésére, 95 lakásos épülethez kapcsolódó, 
teljes körű gondnoki feladatok ellátására, az ehhez kapcsolódó 
higiéniai körülmények és a bérlők nyugodt környezetének biz-
tosítására.

A pályázókkal szemben támasztott elvárások:
• Középfokú végzettség
• Alapszintű számítástechnikai ismeret
• Jó kommunikációs készség
• Lelkiismeretesség
• Ügyfélközpontú gondolkodás

A munkavégzés helye: 
3527 Miskolc, Szinva u. 25. szám

A zrt. a munkakör betöltéséhez 2 szobás szolgálati lakást biztosít a 
munkakör fennállásáig, mivel a feladat ellátása állandó helyben la-
kást igényel.

Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával és 
a pályázni kívánt munkakör megjelölésével a mhhrpalyazat@
miskolcholding.hu e-mail címre vagy a 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5. 
címre várunk 2012. szep tember 30- ig.



Szeptember 22. | Szombat
10.00 | Impró-sok(k). Ifjúsági Színházi Alkotócso-

portok 4. Szakmai Találkozója.
10.00–13.00 | Terepszemle. Belváros.
21.00–23.00 | Kulturális Sokk Parti. Bel-
város.

12.00 | 9. Jameson CineFest Miskolci Nemzet-
közi Filmfesztivál. Művészetek Háza
Nagyterem
17.00 | Záró ünnepség.
19.00 | Zárófilm. 007 – Őfelsége titkosszol-
gálatában.
Uránia-terem
12.00 | Ismétlés. Nagyjátékfilm kategó-
ria filmjei.
Béke-terem
12.30 | Ismétlés. Animációs filmek.
13.30 | Ismétlés. Kisjáték- és kísérleti filmek.
15.00–16.00 | A Borders workshop elké-
szült filmjeinek vetítése.
Szent István tér
19.00 | The Power-koncert.
20.00 | The Carbonfools-koncert.

19.00 | Vida Anikó és Dani Dávid romantikus 
dal- és áriaestje. MAB-székház díszterme. 

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

portok 4. Szakmai Találkozója. Belváros.
13.00–14.30 | Bemutatók.
14.30–15.00 | A találkozó ünnepélyes zárása.

10.30 | Meseláda. Csodamalom Bábszínház.
14.00 | A 9. Jameson CineFest Miskolci Nemzet-

közi Filmfesztivál díjnyertes filmjeinek vetí-
tése. Művészetek Háza, Uránia-terem.

Szeptember 24. | hétfő
08.00 | Díszmadár kiállítás és hüllőbemutató. 

Ady Endre Művelődési Ház.
18.00 | Utolsó hétfő. A boldogság választható, Ko-

leszár András egészségfejlesztő mentálhigiénikus 
előadása. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

Szeptember 25. | kedd
16.30 | Márai Akadémia 4. Hősök vagy árulók? Vi-

tatott személyiségek a magyar történelemköny-

vekben. Albert Gábor, József Attila-díjas író előadá-
sa. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

16.30 | Kompiláció? Plágium? Archaikus népi 
ima? Dobos Marianne író, médiamisszionárius elő-
adása. Szabó Lőrinc Könyvtár.

Szeptember 26. | Szerda
16.30 | Gyógyító gondolatok Márai Sándor mű-

veiből. Koleszár András egészségfejlesztő, mentál-
higiénikus előadásában. Kaffka Margit Könyvtár.

17.00 | Magyarországi és galíciai kapcsolatok. 
Művészeti Szabadegyetem Lippóczy Norbert üveg-
ikonjairól. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

17.00–18.30 | A valdensek. A bibliai Szabadegye-
tem sorozat részeként Restás László klubvezető lel-
kész előadása. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

17.00 | ArTTér. Lézerpont Látványtár.

Szeptember 27. | cSütörtök
14.00 | A népmese napja. Tréfás farkas. Székely 

népmese sok humorral, a Vaga Banda társulat báb-
előadása. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

17.00 | Rejtett értékek 1. A kevéssé ismert alkotá-
sok a miskolci közintézményekben című kiállítást 
Veres László nyugalmazott múzeumigazgató nyitja 
meg. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

19.00 | Hassler énekegyüttes és barátai. Az est 
vendége Vass Tibor, József Attila-díjas költő. Miskol-
ci Galéria, Rákóczi-ház.

Szeptember 28. | péntek
08.00–14.00 | Miskolci Bionap. A Belváro-

si biovásár 7. születésnapja. Tudomány és Techni-
ka Háza előtt.

          08.00–14.00 | Biopiac bioétel-
kóstolókkal

          09.00–14.00 | Beszélgetések, gom-
bakiállítás, vadászgörény-játszóház, 
csacsikordély, állatsimogató, zöldotthon-ki-
festő, hintalópark, babaszappan-készítés, 
madártani ismertető, fenntartható fogyasz-
tás oktatócsomag, fenntartható fogyasztás 
klub tudatos vásárlóknak, kvízjátékok.

          10.00–12.00 | Bohócok és bűvészek 
műsora

          12.00–13.00 | Szülinapi bioebéd
          12.30–13.00 | Interaktív Vuk. A Miskolci 

Musical- és Dalszínház műsora
17.00 | Kutatók éjszakája. Miskolci Egyetem, Mis-

kolc belvárosa.

Szeptember 29. | Szombat
11.00 | Határtalan antikvitás. A budapesti Szép-

művészeti Múzeum Antik Gyűjteménye egynapos 
pedagógiai műhelyt szervez történelem, rajz és vi-
zuális kultúra, művészettörténet tanárok számára. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

» részletes programok: minap.hu
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Szeptember 24. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Miért éppen Ma-
gyarország? Kanada (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc 
TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Te-
levízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az ötödik támadás, jugoszláv film 
(Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 25. | 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 programaján-
lója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 20.35 
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Kétely, amerikai–ausztrál film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 26. | Szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Dimenzió, esély-
egyenlőségi magazin (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc 
TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Mis-
kolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Sasok London felett, olasz–francia–spanyol film 
(Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 27. | cSütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Akinek se-
beivel gyógyultatok meg...” (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Mis-
kolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 
Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Tájoló (Hálózat TV) (12) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 28. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Gold Manager 
Magazin (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az elveszett kislány, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 29. | Szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent 
helyek üzenete 21. rész (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti maga-
zin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 
SlágerMix Attilával (Hálózat TV) (6) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) (12) 23.00–07.00 Képújság.

Szeptember 30. | vaSárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-
show (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 
19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.35 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 Csapdában, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–07.00 Képújság.

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

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

Szeptember 24–26. | 17.30, 20.00 Madagaszkár 3.; amerikai animációs 
film | 6 | (Uránia-terem).

Szeptember 27–október 3. | 17.00 2 nap New Yorkban; feliratos, né-
met–francia–belizi vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 17.30, 20.00 Ted; amerikai 
vígjáték | 16 | (Uránia-terem) | 19.30 Babycall; norvég–svéd–német thriller 
| 16 | (Béke-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Démoni doboz (F premier) | 16 | 
14.00, 16.15, 18.15, 20.15 – 22.15 (p–
szo)
Üss vagy fuss (F premier) | 16 | 11.15 
(szo–v), 13.15, 15.30, 17.45, 20.00 – 
22.15 (p–szo)
Step up 4. – Forradalom (MB digitá-
lis 3D) | 12 | 11.00 (szo–v), 15.15, 17.30, 
19.45 – 22.00 (p–szo)
A Bourne-hagyaték (F) | 16 | 17.00, 
19.45 – 22.30 (p–szo)
A feláldozhatók 2. (MB) | 16 | 12.45 
(szo–v), 16.00, 18.15, 20.30 – 22.30 
(p–szo)
Ted (MB) | 16 | 10.30 (szo–v), 14.45, 
18.00, 20.15 – 22.30 (p–szo)
Csingiling (MB digitális 3D) | KN | 
10.00, 12.00 (szo–v), 14.15, 16.15

Az emlékmás (MB) | 16 | 13.45
Apa ég! (MB) | 16 | 11.45 (szo–v), 
19.30
Fékezhetetlen (F) | 16 | 13.00, 17.15 – 
21.45 (p–szo)
Kaptár – Megtorlás (MB) | 18 | 10.30, 
12.30 (szo–v), 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30 – 22.30 (p–szo)
Jégkorszak 4. A vándorló kon-
tinens (MB digitális 3D) | 6 | 12.15 
(szo–v)
Jégkorszak 4. A vándorló konti-
nens (MB) | 6 | 10.15 (szo–v)
Merida, a bátor (MB) | 6 | 13.00
Merida, a bátor (MB digitális 3D) | 6 | 
11.00 (szo–v), 15.00

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 20–26. ››››››››

» Vasárnap, szeptember 23-
án a minorita templomban a negyed 
12 órai szentmisén a Fráter-kórus énekel. 
Ezen a napon kezdődik meg a felkészü-
lés az egy héttel későbbi avasi búcsúra. A 
bevezető szentmisét este 6 órakor Sere-
gély István ny. egri érsek mutatja be az Ige 
templomában.

» A Szabó Lőrinc könyvtár-
ban tart előadást Dobos Marianne író 
szeptember 25-én, kedden, délután fél 
5 órai kezdettel Kompiláció? Plágium?  
Archaikus népi ima? címmel. Az előadás 
díszvendége Szócska Ábel bazilita szer-
zetes.

» Pénteken, 28-án az este 6 órai 
szentmisét Kelemen Didák boldoggá ava-
tásáért mutatják be a minorita templom-
ban.

» Az avasi búcsú előtti napon, 
szeptember 29-én tartják meg a miskolci 
egyházközségek napját a Fényi Gyula Je-
zsuita Gimnázium udvarán és a templom 
előtti téren, az immár hagyományos főző-
versennyel.

hArAng-hírek ››››› 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

A Miskolci szimfonikus Zenekar  
megújult bérletei  

az első bérletes koncertek kezdetéig  
vásárolhatók meg  

a Filharmónia Kelet-Magyarország Nonprofit Kft. 
irodájában.

SzíNeS MűSor éS ViLághírű FeLLéPőK.
A Gyöngy és Népszerű Bérletek műsoráról  

bővebb információt találhat a www.mso.hu oldalon.

  Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Mindenkor Sokszínűen, Önökért!

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

Segítsünk egymáson! Házve-
zetőnői feladatokat, főzést, mo-
sás, takarítást, gondozást vállalok, 
bentlakásért, ellátásért cserébe. 
Belföldön, vagy magyar családnál, 
akár külföldön is. tel.: 06-30/587-
1611.

Társajánlás minden korosztály-
nak. személyes, közvetlen, ké-
nyelmes, az idő mindenkinek drá-
ga, másra is fordítható. Válassza a 
társkeresésnek ezt a formáját! Ze-
nit társkereső Iroda, Miskolc, Ba-
ross G. u. 17. tel.: 30/445-6741.

Autómentes nap
Szeptember 22. | Szombat
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 | Véradó nap. Sportcsarnok fő-
bejárat.

14.00 | Tai-chi.
14.30 | Telekocsi rendszer kiépítési lehe-

tőségei a nagyvárosokban. Bemuta-
tó előadás.

15.00–16.30 | Utcafórum a Miskolc bel-
városát érintő, jelenleg megvalósulás 
alatt lévő közlekedésfejlesztési prog-
ramokról.

17.00–17.50 | XV. Critical Mass. Kerékpá-
ros felvonulás.

17.50–20.00 | Zenés esti levezető.

Végéhez közeledik a Dialóg Egyesület „Helyből Helyben” projektje! 
A Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egye-
sület 2011-ben nyert 12 880 812 Ft ösz-
szegű támogatást a „Helyből Helyben” 
KEOP-6.1.0/B/11-2011-0010 című projekt 
megvalósításához. A projekt fő célja volt, a társa-
dalom figyelmének felhívása a fenntartható fej-
lődés alapjaira, a tudatos fogyasztás gyakorlati 
szempontjaira, a hulladékcsökkentés fontossá-
gára, valamint számos környezet- és természet-
védelmi problémára.

A projekt során Miskolcon 4 alkalommal, 
vidéken 13 alkalommal találkozhattunk zöld-
sátras megjelenésekkel, ahol a rendezvénye-
ken részt vevőknek lehetősége volt különböző 
játékokat kipróbálni, totót, kérdőíveket tölte-
ni, és képzett szakemberekkel beszélgetni. 2 al-
kalommal került megszervezésre jó gyakorla-
tok látogatása Sajókazára a hulladékkezelőbe 

és Bükkaranyosra a hidrogénfaluba. 11 telepü-
lés iskoláiban tartottak előadásokat, ahol téma 
volt a reklámok hatása a fogyasztói szokások 
alakulására, a hulladékok keletkezése, kezelé-
se és a megelőzés lehetőségei. Közösségfejlesz-
tési műhelyeket hívtak össze 4 alkalommal a 
települések közti együttműködések erősítése, 
környezetvédelmi ismereteinek kibővítése és a 
helyi problémák megoldása céljából. 10 telepü-
lés 50 családjához jutottak el komposztládák, 
akik egy általános háztartási hulladékfelmérés-
ben is részt vettek, valamint önkéntesek képzé-
sére is sor került, akik később a rendezvények le-
bonyolításában segítettek.

Az érdeklődők a programokon fontos infor-
mációkhoz juthattak, elsajátíthatták hogyan óv-
ják környezetüket és teremtsenek fenntartható-
ságot segítő életformát.

Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület
Cím: 3530 Miskolc, Bors vezér u. 63-65.
Telefon: 70/320-7207
Web: www.dialogegyesulet.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Vadas-boros mulatság 
Neves előadók, kitűnő zeneka-

rok és persze finom ételek, italok 
gondoskodtak a jó hangulatról 

szombaton a Bükki Vadas-Boros 
Napon, a Diósgyőri Várfesztivál 
programsorozatának záró ren-

dezvényén. A vár egykor az ural-
kodók kedvelt vadászkastélya 

volt, ezt a hagyományt elevení-
tette fel a mulatság. A vállalko-

zó kedvűek főzőversenyen mér-
hették össze tudásukat, az ételek 

értékelését elismert mestersza-
kácsok végezték. A programot 

szőlőpréselés, kádártánc-bemuta-
tó és népművészeti vásár is színe-

sítette. (fotó: Juhász Á.)

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

Jan-Uwe Rogge: 
Nevelési kérdezz-felelek
Jogosan merül fel a kérdés, hogy 
mit csináljon az ember, ha a gye-
rekszobában káosz van, a cseme-
te nem hajlandó lefeküdni vagy be-
ágyazni maga után reggel. Jan-Uwe 
Rogge egy 101 kérdésből álló teszt-
sorral jelentkezett, hogy mindenki 
felmérhesse nevelési kompetenciá-
ját. A nevelési problémákra rákérde-
ző részletek mellett azonban az író 
meghökkentő módon magyaráz-
za el, mi lehet a megoldás a kisebb-
nagyobb gondokra. A legfontosabb 

üzenete talán, hogy nem feltétlenül kell mindent mindig jól csinálni.

Lisa Atwood, 
Rebecca Courchesne, 
Rick Field: 
A befőzés művészete
A zamatos dzsemektől a zse-
léken és a pikáns savanyúsá-
gokon át a relishekig szám-
talan módja van a friss 
gyümölcsök és zöldségek tar-
tósításának. A könyv több 
mint 130 receptje lépésről lé-
pésre mutatja be az eljárások 
technikáit. Tippek, kreatív öt-
letek az eltett finomságok to-
vábbi hasznosítására. A különleges receptgyűjtemény segít a legjobb 
befőzővé válni, otthon.

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

Ted
Első egész estés mozifilmjé-
ben is megcsillogtatja sajátos 
humorát a Family Guy alko-
tója, Seth MacFairlane. A vígjá-
ték John Bennettről szól, akinek 
játékmackója, egyetlen barátja, 
Ted, életre kelt, és még felnőtt-
ként is Teddel együtt él. Ahogyan 
az lenni szokott, a férfi szerelembe 
esik, és két választása van. Vagy felnő, és nem dorbézol folyton egyko-
ri plüssével, vagy vége a kapcsolatának. A döntés drámai, ám a humor 
és a Family Guy-féle poénzivatar feledteti egy időre.

amerikai vígjáték, korhatár 16 év
Művészetek háza, Uránia-terem; szeptember 27–október 3., 
17.30, 20.00

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

Akkor és most… A Széchenyi István utca mai 84., 86., 88., 
valamint a Munkácsy Mihály u. 1. számú épületeit mutatja a XIX. 
század utolsó éveiben készült képeslap. A kirakatban textilféléktől 
háztartási eszközökig sokféle árut fedezhetünk fel, az üzletbelső kí-
nálata pedig talány. A szomszéd épület is szatócsüzlet, de a Mun-
kácsy utca két sarokháza sokatmondó. A kétemeletes, toronysisakos 
„palota” 17 szobájával, földszinti üzleteivel valóban kiérdemelte ezt a 
minősítést. Neumann-palotaként 1896-ban adták át. Az építtető fia, 
Neumann Adolf a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt. A másik 
saroképület az „Anglo Danubian Lloyd Általános Biztosító Rt. Ve-
zérügynöksége”. A két sarokház mögött egykor az Alsó-Szinva Ta-
kács malma állt. Elbontása után nyílt meg a Munkácsy Mihály utca.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója) 113 éve, 1899. szeptem-

ber 17-én számolt be a miskol-
ci sajtó a református új gimná-
zium felavatásáról. Az épület 
terveit a budapesti Alpár Ignác 
készítette, de a végleges tervek 
a miskolci Adler Károly nevé-
hez kötődnek.

118 éve, 1894. szeptem-
ber 18-án Miskolc küldöttsé-
ge, élén Soltész Nagy Kálmán 
polgármesterrel átnyújtotta 
Wekerle Sándor miniszter-
elnöknek a város díszpolgári 
oklevelét. Második miniszter-
elnöksége idején (1906–1910) 
támogatta Miskolc elszakadá-
sát a vármegyétől.

73 éve, 1939. szeptember 
21-én lengyel menekültek ér-
keztek Miskolcra. Beszámol-
tak arról, hogy a német táma-
dás után a polgári lakosságot 
igyekeztek biztonságos he-
lyekre menekíteni a hatósá-
gok. A menekülteket a város 
elszállásolta, étellel látta el.

Hétforduló ›››››

Névadó – szűcs sámuel
Az Ady Endre és a Szentpáli 
István közötti kelet-nyu-
gat irányú összekötő út. 
Ebben a kis építésze-
ti tömbben kaptak he-
lyet az ún. évszak utcák: 
Tél, Ősz, Nyár (Tavasz 
utca nem volt). 1949-ben 
a Nyár utcát nevezték el 
Szűcs Sámuelről, a másik két 
utca házait lebontották, nevük is 
feledésbe merült. 

A névadó Miskolcon született, 
itt kezdte iskoláit, majd Eperjesen 
és Késmárkon jogot tanult, 1839-
ben kapott „diplomát”, az ügyvédi 
vizsgáját 1841-ben tette le. Palóczy 
Lászlóval, később Herman Ot-

tóval rokonságban megis-
merhette az országgyűlés 

munkáját. 1843-tól sa-
ját ügyvédi irodája volt, 
a szabadságharc alatt 
nemzetőrként harcolt. 
1855-től megyei szol-

gálatba szegődött. Kitű-
nő megfigyelőként naplót 

vezetett a korszak történései-
ről, amelyek napjainkban is hiteles 
forrásként használhatók. Mint jog-
végzett ember, újságírással is fog-
lalkozott. (1819–1889 között élt, 
családi sírboltja a Deszkatemető-
ben található, Miskolc védett sír-
emlékei közé tartozik.)

D. I.

A környezetbarát közlekedésért
Merkel Norberttel a mo-
bilitási héten találkoztunk, 
miközben lelkesen ismer-
tette az érdeklődőknek a 
környezettudatos közleke-
dés egyik új eszközét, egy 
pedelec kerékpárt.

Merkel Norbertet a Miskolc Hol-
ding környezetvédelemmel kap-
csolatos projektjeinek szakmai 
felelőseként ismerhetjük. A ne-
véhez fűződik például a pedelec 
(elektromos hajtásrásegítésű) 
kerékpárokat népszerűsítő Go 
Pedelec!, illetve az ATTAC szak-
mai megvalósítása,.

– Tudatosan készültem erre 
a pályára, a Budapesti Műszaki 
Egyetem biomérnök szakára je-
lentkeztem a gimnázium után, 
majd amikor a harmadik év vé-
gén szakosodni kellett, akkor 
környezetvédelmi szakirányt vá-
lasztottam. Azért is vonzott ez a 
terület, mert változatosnak tar-
tottam és láttam, hogy folyama-
tosan fejlődik, megújul – mond-
ta Merkel Norbert, aki korábbi 
munkahelyén is környezetvédel-
mi projektekkel foglalkozott.

A mostani munkái közül 
a közösségi közlekedés fenn-
tartható fejlesztésére létrejött 
ATTAC projekt különlegessége, 
hogy kilenc délkelet-európai or-
szág vesz részt benne a Miskolc 
Holding Zrt. vezetésével. 

A szakembernek ugyan mun-
kája és gyermekei miatt ke-
vés ideje jut a kerékpározásra, 
de otthon is ügyel a környezet-
re – szelektíven gyűjti a szemetet, 
rendszeresen használja a hulla-
dékudvart, napkollektor segítsé-
gével állítja elő a meleg vizet –, és 
reméli, hogy a gyermekeiben is 
fel tudja éleszteni a környezettu-
datosság igényét.  

S. P. | 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 első világháború kitörésének 
évében Miskolc kórházváros lett. 
Már 1914 szeptemberében az Er-
zsébet Kórházban 400, a Rudolf-
laktanyában 1050, a Huszár lakta-
nyában 500, a Vasgyári Kórházban 
150, a katolikus gimnáziumban 
400, az izraelita iskolában 400 
ágyas kórház-részeket alakítottak 
ki. Különböző intézményekben 
még 100 ágy állt a sebesültek ren-
delkezésére. Rábel Albert cukrász 
30 sebesült katona ellátását vállalta. 
Ezek mellett épült ki a Zsolcai ka-
puban a „Kolera-kórház”.

Dobrossy István

Tűzzel-vassal. A pénteki belvárosi csalogató rendezvények 
után Újmassán folytatódtak szombaton a Fazola Fesztivál program-
jai, ahol kohócsapolással, vízikerekes kovácsolással várták a látoga-
tókat, de láthattak (sőt, kipróbálhattak) az érdeklődők éremöntést és 
aranymosást is, emellett megismerkedhettek a népi mesterségek és 
az ásványok művészi világával. Hagyományosan a fesztivál kereté-
ben rendezték meg a díszműkovács-versenyt is.                      (fotó: J. Á.)


