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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Színházi 
magazin
189. évad – ez lesz a címe a Mis-
kolc televízióban október 5-én 
jelentkező színházi magazinnak.  
a város | 4. oldal

veSzélyeSek 
iS lehetnek!
Ősszel sok bokor, cserje hoz nem 
egy esetben mérgező termést. 
ezért vigyázzunk ezekkel!  
életmód | 7. oldal

Erős, izgalmas, vonzó – a város és új arculata
Bemutatták Miskolc új arcu-
latát, logóját kedden a város-
háza dísztermében. 

Az új megjelenés kidolgozására 
olyan ügynökségeket kértek fel, ame
lyek hasonló területen már bizonyí
tottak, a zsűri által kiválasztott logó 
pedig lehetőséget teremt egy egysé
ges városi arculat kialakítására is.

– Városunk kinőtte a szürke ipar
város képet, a szerepet, amibe éve
ken keresztül beskatulyázták. Most 
már úgy írnak a lapok rólunk, hogy 
„teremtő hangulat, erős lokálpatrio
tizmus és feltörekvési vágy” jelle
mez minket – kezdte Kriza Ákos.

Mint mondta, a városvezetés első 
legfontosabb döntése az volt, hogy 
ne csak egy logót készítsenek, ha
nem Miskolcot mint márkát épít
sék fel. A pályázatra beérkezett kre
atív anyagokat egy zsűri bírálta, 
melynek tagjai online módon kap
ták meg a pályamunkákat a készítő 
ügynökségekre való utalás nélkül, 
így azok nem voltak beazonosítha

tók. A beérkezett anyagokat a zsű
ri tagjai egyenként értékelték, ennek 
alapján tettek javaslatot a pálya

munkák sorrendjére, melyeket Réz 
András esztéta, kritikus, a zsűri el
nöke összesített. A héttagú zsűriből 

öten a Kreatív Műhely anyagát tar
tották a legjobbnak.

» folytatás a 3. oldalon

Kassa és Miskolc egymást ajánlja
A turizmus világnapja alkalmá-
ból sajtótájékoztató keretében is-
mertették a Miskolc és Kassa vá-
rosai között meglévő turisztikai 
együttműködést, illetve Miskolc 
és a régió idei idegenforgalmi 
eredményeit.

Kiss Gábor alpolgármester emlé
keztetett rá, hogy a turizmus fo
lyamatosan növekvő gazdasági 
ágazat. Az előrejelzések szerint az 
idén a világ utazóinak a száma át 

fogja lépni az egymilliárdot. Nagy 
öröm számára, hogy Miskolc te
kintetében is jó hírekről számol
hat be, az év első hét hónapjában 
6,9 százalékkal több vendégéj
szakát töltöttek el váro sunkban, 
mint az előző év azonos idősza
kában. Miskolc és kistérségé
ben 46 százalékkal növekedett a 
négycsillagos szállodák vendégéj
szakáinak a száma, amihez Mis
kolc új férőhelyekkel járult hozzá.               

» folytatás a 3. oldalon

A felelősségről vitáztak
Szeptemberi ülését tartotta csü
törtökön Miskolc város közgyű

lése, melyen az egyik legnagyobb 
vitát kiváltó téma a „fészekrakó” 
csalók ügyéről, illetve a kialakult 

helyzet kezeléséről volt. A kép
viselők elé ugyanis beszámoló 

került a „fészekrakóprobléma” 
megoldására irányuló intézkedé

sek eredményességéről.
» részletek az 5. oldalon

Próbafűtés, régi árak
Dátum szerint nincs olyan hiva
talosan meghatározott időpont, 
amikor ősszel a fűtést minden
képpen be kell indítani, azonban 
a fűtési idény a jelenlegi jogsza
bályok szerint szeptember 15től 
május 15ig tart. A miskolci táv
fűtésben ez az ősz újdonságokat is 
hozhat. » részletek a 8. oldalon

Majd 15 ezren moziztak
Alig ért véget a 9. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesz
tivál Miskolcon, és a szervezők már értékelnek, sőt, a jubileumi fesz
tivál programján gondolkoznak, ami – ha lehetséges – még sokszí
nűbbnek ígérkezik. » részletek a 6. oldalon

Hírességek fala – olimpiai bajnokokkal

A Kemény Dénes Városi Sport
uszodában rendezték az elmúlt 
hétvégén a vízilabda Magyar 

Kupa egyik csoportjának selej
tezőtornáját. A Miskolc Városi 
Sportiskola csapata negyedik he

lyen zárt a kvartettben, de Binder 
Szabolcs vezetőedző nem is szá
mított másra – mint előtte nyilat
kozta: nincsenek egy súlycsoport
ban a többi csapattal –, viszont 
kitűnő edzéslehetőség volt szá
mukra ez a torna.

A kupameccsek után felavatták 
a hírességek falát az uszoda bejá
ratánál. Az ünnepségen részt vett 
a válogatott szövetségi kapitányi 
posztjáról tizenhat év után éppen 
a napokban leköszönt Kemény 
Dénes és nyolc olimpiai bajnok 
vízilabdázója is.

» cikkünk a 9. oldalon

Közigazgatás – 
új technológiák
A közigazgatás fejlesztéséről és az új 
technológiai eljárások alkalmazásá-
ról tanácskoztak Miskolcon. 

Egyszerűsödő ügyintézés a hiva
talokban, ügyfélbarát és elektroni
kus közigazgatás, valamint közössé
gi hálózatokat használó települések 
– ilyen témákról tanácskoztak Mis
kolcon önkormányzati dolgozók és 
informatikai szakemberek kedd
től három napon át. Az ECitizen II 
nevű uniós program zárásaként, tíz 
ország szakemberei osztották meg 
egymással tapasztalataikat arról, 
hogyan lehet hatékonyabbá és gaz
daságosabbá tenni a közigazgatást. 

» folytatás a 3. oldalon

Egy nap 
a kultúráról
Miskolcra látogatott szerdán 
L. Simon László, kultúráért fe
lelős államtitkár, hogy átad
ja Sá ray László kitüntetését, és 
körbejárja a város kulturális in
tézményeit.

» cikkünk a 2. oldalon
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A válságban is 
dinamikusan fejlődnek
Negyvenöt új munkahely jött lét
re a StarPlus Kft. másfél milliárd 
forint összértékű beruházásával a 
cég miskolci telephelyén. A pro
jekt pénteki záró rendezvényén 
Czomba Sándor, foglalkoztatás
politikáért felelős államtitkár elis
merően beszélt a vállalatról, mely 
a válságban is képes volt fejleszte
ni, az ország szempontjából pedig 
kiemelten fontos, hogy hátrányos 
helyzetű térségben tette ezt, ahol 
a munkanélküliség nagy problé
mát okoz.
» folytatás a 3. oldalon



szeptember 23. | vasárnap

Megújult a sportpálya. Átadták 
szombaton a Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnázium új sportpályáját, mely-
nek felújítása még nyáron kezdődött. 
A rekortán borítású, 50 x 30 méte-
res pálya kosárlabda-, röplabda-, te-
nisz- és kézilabda-mérkőzések lebo-
nyolítására alkalmas festést, és ehhez 
szükséges sporteszközöket kapott, a 
küzdőtér körül pedig 200 méter hosz-
szú, kétsávos futópálya épült. A létesít-
mény megáldását követően – melyen 
részt vett Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő és Zsiga Marcell alpol-
gármester is – egész napos családi és 
sportprogramokkal várták a diákokat, 
pedagógusokat és szülőket.

Közösség, család, iskola. Ötödször 
rendeztek szombaton családi napot a 
Szent Imre Katolikus Általános Isko-
lában. Hagyományteremtő rendez-
vényről van szó, mely a szülők segítsé-
gével valósult meg. Sebestyén László 
országgyűlési képviselő köszöntőjé-
ben úgy fogalmazott, az egyháznak, 
illetve az iskolának közösségformáló 
és családformáló szerepe van, a Szent 
Imre Katolikus Általános Iskolában 
folyó oktató-nevelő munkát pedig 
példaértékűnek nevezte. 

szeptember 24. | hétfő

Segítség a pedagógusoknak. In-
formációs napot tartott az Éltes Má-
tyás Óvoda, Általános Iskola és Egy-

séges Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény legújabb nyertes, európai 
uniós pályázatáról, melynek központ-
jában a pedagógusok szakmai kom-
petenciájának fejlesztése áll.

szeptember 25. | kedd

Dicséret az óvodának. Miniszte-
ri dicsérő oklevelet kapott a Szent 
László Utcai Tagóvoda fennállásá-
nak 30. évfordulóján. A Vologda vá-
rosrész egyik legnépszerűbb óvodá-
jában Kovács Józsefné Budai Mária 
önkormányzati képviselő, valamint 
Zsiga Marcell és Kiss Gábor alpol-
gármester köszöntötte a gyerekeket, 
a szülőket és az óvoda munkatársa-
it, majd átnyújtották az oklevelet az 
óvoda vezetőjének.

szeptember 26.  | szerda

Magánbiztonság. A személy- és va-
gyonvédelem, a magánnyomozás rej-
telmeibe vezet be a Miskolci Egyetem 
Felnőttképzési Regionális Központjá-
ban útjára indított magánbiztonsági 
akadémia. Az ősz folyamán négy elő-
adást tartanak, a képzés ingyenes.

Együtt mozogtak. Évente 17 mil-
lió ember hal meg a világon szív- és 
érrendszeri betegségben, Európában 
pedig hazánk vezeti a halálozási sta-
tisztikát. Pedig viszonylag egyszerűen 
csökkenthető a kockázat. Erre hívta 
fel idén is a figyelmet egy egészségnap 
keretében a Népegészségügyi Szak-
igazgatási Szerv és a Miskolci Szív 
Egyesület az avasi kilátónál.

szeptember 27. | csütörtök

Miskolcon a főigazgató. A Magyar 
Vöröskereszt szervezeteit járja végig a 
júliusban kinevezett Kardos István, a 
Vöröskereszt főigazgatója. Miskolcon 
megtekintette a szervezet helyi épüle-
teit, majd találkozott Mengyi Roland-
dal, a megyei közgyűlés elnökével.

Belügyi focibajnokság. Ünnepé-
lyes keretek közt nyitották meg a Mis-
kolci Rendészeti Szakközépiskolában 
a Belügyminisztérium idei országos 
kispályás labdarúgó-bajnokságát. A 
meccseket két napon át a DVTK mű-
füves pályáján bonyolították le. A bel-
ügyi ágazat sportolóinak csúcsren-
dezvénye a labdarúgótorna, amelyen 
az idén 15 csapat vett részt. 

a város lapja
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Miskolci Napló
a város lapja

» A Miskolc Holding Zrt. (3530 Mis-
kolc, Hunyadi u. 5.) a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának tulajdonát képe-
ző, 47 511/1 helyrajzi számú, belterületi, 62 
ha területű, jelenleg 5. sz. iparterületként is-
mert ingatlanon, ipartelepítés elősegítésé-
nek érdekében infrastrukturális fejlesztést ter-
vez megvalósítani. A fejlesztés a terület 304. 
sz. országos közútról történő megközelíté-
si lehetőségének kiépítését, ivóvízzel törté-
nő ellátását, kommunális szennyvízelvezeté-
sének kiépítését, a külvizek távoltartásának 
megoldását, a keletkező csapadékvíz elveze-
tését foglalja magában. A vonatkozó előze-
tes vizsgálati dokumentáció október 16-áig 
megtekinthető az Észak-magyarországi Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségen (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), 

valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának Építési és Környezetvé-
delmi Hatósági Osztályán (Miskolc, Városház 
tér 8. sz. III. udvar I. emelet) ügyfélfogadási 
időben (hétfő 13–16, szerda 8–17 és péntek 
8–12 óra között).

» Közbiztonsági fogadóórák. 
A közrend, közbiztonság növelése érdeké-
ben Ügyfélszolgálati Iroda működik a belvá-
rosi Bűnmegelőzési Centrumban (Széchenyi 
u. 12/b). Ügyfélfogadási idő: minden szerdán 
8–12 és 13–17.30 között. Közrendvédelmi fo-
gadóórát tart 8–10 óra között: október 1-jén 
Takács Gábor társadalmi felzárkózási referens, 
8-án Zimán Edvin esélyegyenlőségi referens, 
15-én Vassné Papp Nóra közrendvédelmi re-
ferens, 29-én Emődiné Csapó Barbara civil- és 
egyházügyi referens.

» Agrárkamarai regisztráció. A 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhi-
vatal Földművelésügyi Igazgatósága értesí-
ti az agrárvállalkozásban érintetteket, hogy a 
kötelező agrárkamarai regisztráció végső ha-
tárideje szeptember 30-áról november 30-ára 
módosult. Bővebb felvilágosításért keressék a 
falugazdászokat és a kamarai tanácsadókat. 

» Szakmai vizsgatételekről. A me-
gyei kormányhivatal közreműködik az oktatá-
sért felelős miniszter felelősségi körébe tarto-
zó szakképesítések esetén a szakmai vizsgák 
központi írásbeli/interaktív tételeinek, köz-
ponti gyakorlati feladatainak, valamint azok 
megoldásainak szétosztásában. A szakkép-
ző intézmények, a Nemzeti Munkaügyi Hiva-
tal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság hon-
lapjáról letöltött igénylőlapon küldik meg a 

szakmai tételigénylésüket. A köznevelési in-
tézmények részéről átvevő személynek meg-
bízólevéllel és titoktartási nyilatkozattal kell 
rendelkeznie. Tételátadás a 2012/2013. tan-
év őszi vizsgaidőszakát illetően október 3-án 
9–10 óra között lesz.

» Cseh alkoholos italok. Jelenleg nincs 
arra vonatkozó információ, amely szerint Magyar-
országra is került volna a csehországi, mérge-
ző szeszes italokból, azonban a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal elővigyázatosságból 
elrendelte a megyei kormányhivatalok élelmi-
szerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazga-
tóságai útján ezen termékek fokozottabb ellen-
őrzését. A cseh Egészségügyi Minisztérium közölt 
egy listát a hamisított alkoholos italok címkéiről, 
amely honlapjukon elérhető: http://www.mzcr.
cz/dokumenty/etikety_6769_1.html.

KözérdeKű információK ››››››››››››››››››››››

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

» Zsiga Marcell | Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere fogadóórát tart ok-
tóber 3-án, szerdán délután 3 órától a tárgyalójában. Sorszámosztás október 1-jén, hét-
főn reggel 8 órától a Polgármesteri Hivatal portáján.

» Tompa Sándor (MSZP) | önkormányzati képviselő fogadóórát tart szeptem-
ber 29-én, szombaton délelőtt 10-től délután 2 óráig a Diósgyőri Kórház parkolójában. 
Vendég Szihalmi Péter, a Pénzügyi Bizottság tagja.

fogadóóra ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Miskolc, ahol „jelen van a tenni akarás”
A városfejlesztés, az egészségügy és az ipari fejlesztés 
kihívásaira adott válaszait ismertette a Siemens a Mis-
kolcon rendezett városi napon csütörtökön. 

Szakmai szimpóziumok és állásbörze fogadta a 
Miskolci Egyetemen a program résztvevőit. A szak-
mai program előtt háromoldalú megbeszélést tar-
tottak a város, az egyetem és a cég vezetői. Kriza 
Ákos polgármester erről elmondta: ez az a három 
pillér, amely a fejlődési lehetőségeket tudja biztosí-
tani Miskolc számára.

– A városnak mindent meg kell tennie azért, hogy 
„kútfőkkel” tudjon az ipar rendelkezésére állni. A ke-
reslet szempontjából úgy kell kialakítani a kínálatot 
az egyetemmel közösen, hogy egymásra találjon az 
ipar és a jelentkező humánerőforrás – mondta.

Dale A. Martin, a Siemens Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója Miskolcról elmondta, fontos partner szá-
mukra a város.

– Azt tapasztaltuk, hogy a városban él a környe-
zettudatos szemlélet, és úgy érezzük, a tenni akarás 
is jelen van – hangsúlyozta az elnök-vezérigazga-
tó. Hozzátette, a régióban csak Miskolcon vannak 

munkatársaik, több mint 50 fő dolgozik diagnosz-
tikai képalkotó szoftverek fejlesztésével. 

Az eseményen bejelentették, hogy több százmil-
lió forint értékben PLM szoftvercsomagot adomá-
nyoz a cég a miskolci felsőoktatási intézménynek. 
Patkó Gyula rektor ezzel kapcsolatban azt hang-
súlyozta: a Miskolci Egyetem igazi erőssége a mér-
nökképzés, és a szoftvercsomaggal a vállalat segíti a 
növendékeiket abban, hogy sikeresek legyenek.

K. I. | fotó: M. L.

Egy újabb kérdés:  
„hová tűnt Káli Sándor?”
Választ várnak azokra a kérdésekre, amelyeket a Fidesz és a KDNP he-
lyi frakcióvezetői múlt heti sajtótájékoztatójukon tettek fel Káli Sándor, 
korábbi MSZP-s polgármesternek, a „fészekrakó-üggyel” kapcsolatban. 
Kiss János és Molnár Péter szerdán úgy fogalmazott: ezeket a kérdése-
ket rajtuk keresztül a miskolciak tették fel, és a válaszokat is ők várják.

Mint ismeretes, múlt heti tájékoz-
tatójukon a Fidesz és a KDNP he-
lyi frakcióinak vezetői utaltak rá, 
hogy egy kormányrendelet értel-
mében már 2005 őszétől meg lett 
volna a lehetőség az „ál-fészek-
rakók” miskolci beáramlásának 
megállítására, s kérdezték: a mis-
kolci városvezetés miért nem élt 
ezzel a lehetőséggel? 

Molnár Péter, KDNP-frakció-
vezető elmondta: a polgármeste-
ri hivatal minden gyanús folya-
matot blokkolhatott volna a saját 
maga által kiadott értékbecslé-
sekkel. Hogy fordulhatott elő, 
hogy minden magyar város élt 
ezzel a lehetőséggel, csak Miskolc 
nem? – tette fel a kérdést a poli-
tikus, kiemelve: arra is kíváncsi-
ak, melyek voltak azok a fontos 
ügyek, amelyek miatt öt év alatt 
sem vették észre, hogy a miskol-
ci polgármesteri hivatalban nem 

dolgozták ki a „fészekrakós” ér-
tékbecslésekre vonatkozó eljárá-
si rendet? 

Mint a politikus fogalmazott: 
erre a miskolciak várnak választ 
az érintett városvezetőktől, fő-
ként pedig Káli Sándortól.

Kiss János, a Fidesz képvise-
lőcsoportjának vezetője úgy fo-
galmazott: tudják jól, hogy ezek 
kényelmetlen kérdések, nem 
könnyű rájuk válaszokat adni, 
nem is érkezett eddig egyre sem 
válasz a kilenc, általuk feltett kér-
désből. Ebből egy újabb kérdés is 
adódik: hová tűnt Káli Sándor?

– Azt szokták mondani, hogy 
az hallgat, aki felelősnek érzi ma-
gát – nyilatkozta a politikus, fel-
téve a kérdést: ha így van, és Káli 
Sándor valóban felelősnek érzi 
magát a történtekért, nem érzi-e 
úgy, hogy ideje lenne bocsánatot 
kérni a miskolciaktól?

Újfent cáfolják a rémhírt: nem 
kapnak lakást a hazatérők!
Valóban üresen álló épületeket ké-
szít fel, ingatlanokat ürít ki az ön-
kormányzat a Kanadából hazaté-
rő romák számára? Ezzel többen is 
megkeresték szerkesztőségünket a 
napokban. Érdeklődésünkre a vá-
rosháza mindezt rémhírnek nevezte.

Közel egy hónapja látott napvilágot 
a hír, hogy a kanadai törvényi szigo-
rítások miatt ezrével térhetnek haza 
az ott menekültstátuszért folyamo-
dó romák. A városháza akkor azon-
nal közleményben szögezte le ezzel 
kapcsolatban, hogy „a települési ön-
kormányzatoknak nincs olyan kü-
lön feladatuk, amire előre fel kelle-
ne készülniük”. 

A napokban mégis olyan hírek 
kezdtek terjedni, hogy az önkor-
mányzat épületeket ürít ki, vagy 

üresen álló épületek átadására ké-
szül a hazatérő romák számára. 

– A hírt újra nyomatékosan cá-
foljuk! – válaszolta kérdésünk-
re Dobos Tímea városházi szóvivő.  
– Miskolc nem készül semmi ilyes-
mivel a romák visszatérésére. Akik-
nek nincs lakásuk, azoknak nem 
kívánunk lakást adni, de külön épü-
leteket sem ürítünk ki számukra. 

A szóvivő hozzátette: a hatóság a 
lakcím-bejelentési kötelezettséget is 
folyamatosan vizsgálja, és ha nem 
valós a bejelentett lakcím, akkor a 
kérelmet el kell utasítani. Ha ez az 
utólagos ellenőrzésen derül ki, ak-
kor a lakcímet meg kell szüntetni. 

– Kérjük azokat, akik a fenti rém-
hírt terjesztik: ne riogassák felesle-
gesen Miskolc város lakosságát! – 
nyomatékosította a szóvivő.

„A mai nap a miskolci 
kultúráról szól”
Miskolcra látogatott szerdán L. Si-
mon László, kultúráért felelős ál-
lamtitkár, hogy átadja a Magyar 
Érdemrend Tisztikeresztje kitünte-
tést Sáray Lászlónak, és körbejárja 
a város kulturális intézményeit.

Szerda délelőtt Miskolcra érke-
zett L. Simon László, kultúráért 
felelős államtitkár. Programját a 
Herman Ottó Múzeum papsze-
ri épületében kezdte – majd este 
a színházban fejezte be. Mint 
kiemelte, két hónappal ezelőtt 
vette kezdetét egy megyejáró 
program, amely során minden 
megyeszékhelyre ellátogatnak, 
hogy az ott működő intézmé-
nyeket testközelből láthassák.

– Új múzeumi rendszert épí-
tünk ki, ezért fontos volt, hogy 
a Herman Ottó Múzeum min-
dennapi működésébe is bepil-

lanthassak. A város lélekszáma 
nagy, és szellemi központként 
is tevékennyé válhat. Ezzel kap-
csolatban egyeztetek a polgár-
mesterrel – emelte ki L. Simon 
László. Hozzátéve, a múzeu-
mok fejlesztésére szolgál az a 
terv, hogy a megyei múzeum, a 
könyvtár a városhoz kerüljön.

Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere elmondta, az államtit-
kár azért is érkezett Miskolcra, 
hogy a város kulturális pezsgé-
sét jobbá tegye.

– A mai nap a miskolci kultú-
ráról szól. Az államtitkár jól is-
meri a miskolci kulturális életet, 
ám úgy gondolta, személyesen 
adja át Sáray Lászlónak, az idén 
40 éves Tokaji Írótábor szer-
vezőjének a kitüntetést, amit 
augusztus 20-án nem tudott 
átvenni. Így alkalma nyílik sze-
mélyesen bepillantani az intéz-
mények működésébe is – össze-
gezte a polgármester.

Az államtitkár elmondta, 
azok mellé a művészeti területek 
mellé áll az állam, amelyek az itt 
lakók számára is jelentősek. Pél-
daként felhozta a CineFestet, de 
megjegyezte, a miskolci ope-
rafesztivál is olyan rendezvény, 
amelyet az államnak támogatnia 
kell, s így is tesz. 

Kiss J. | fotó: Mocsári L.
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Erős, izgalmas, vonzó – a város és új arculata
Bemutatták Miskolc új ar-
culatát, logóját kedden a vá-
rosháza dísztermében. A ki-
választott logó lehetőséget 
teremt egy egységes városi 
arculat kialakítására is.

» folytatás az 1. oldalról
– Az elmúlt két évben bebizonyí-
tottuk, hogy ez a város színes, zson-
gó, élettel teli. A legutóbbi fesztivál-
jaink, a sörfesztivál és a CineFest, 
vagy a Miskolczi Vásár, a színház új 
kezdeményezései, a diósgyőri vár-
ban rendezett programok, és még 
sorolhatnám, mi minden mutatja 
azt, hogy, Móriczot idézve: „akko-
ra vitalitás van ebben a városban, 
hogy ha a legcsekélyebb lehetőség 
nyílik meg a számára, óriási ener-
giák fognak munkába lépni” – 
mondta Kriza Ákos.

„Itt egyre gyakrabban  
verődnek össze az emberek”
Réz András, a zsűri elnöke arról 
beszélt, több rokona is Miskolcon 
élt (többek között a „diósgyőri pék” 
is), így gyerekkorában sokat járt 
hozzájuk. Mind szerették a várost, 
nem jutott eszükbe, hogy „Miskolc 
ne a világ közepe lenne számukra”.

– Olyan időszakban gondolkod-
tak úgy Miskolcról, hogy itt rend-
ben mennek a dolgok, amikor nem 
volt így. Ma már más arcát mutat-
ja Miskolc. Évről évre járok ide, és 

látom, hogy ez a város élettel telt 
meg, itt egyre gyakrabban verőd-
nek össze az emberek – mondta 
Réz András. 

– Hangsúlyozni kell, hogy a di-
ósgyőri vár, Lillafüred, a Barlang-
fürdő Miskolc szerves része. Egy-
más nélkül nem léteznek. Ezért 
kell Miskolcnak megjelenésében 
is egységes logó, arculat – hangsú-
lyozta Réz András.

Uwe Mang, a miskolci Robert 
Bosch Energy and Body Systems 
Kft. gazdasági igazgatója azt 
mondta, cége számára fontos, hogy 
innovatív, attraktív munkalehető-
séggel és jól képzett fiatalokkal teli 
város képe alakuljon ki Miskolcról.

Bárdos István, a Szerviz Iro-
da Utazási Központ vezetője arról 
beszélt, hogy egy egységesen, kö-
vetkezetesen használt arculat már 
önmagában is üzenet, amely azt 
mutatja, hogy a város önálló jelkép-
rendszerrel rendelkezik, ez a jel-
kép pedig – feltöltve tartalommal 
– mindenki számára Miskolcot 
fogja jelenteni, bárhol találkozik is 
vele. A zsűri további tagjai – Ho-
monna György kitüntetett tanár és 
festőművész, Vályi-Nagy Vilmos, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
infokommunikációs helyettes ál-
lamtitkára, Ábrahám Kata, nem-
zetközileg elismert designer, stylist 
és Kupcsik Adrián, miskolci szü-
letésű festőművész szintén méltat-
ták – ki szóban, ki más elfoglaltsága 
miatt írásban – a város logójának 
választott pályamunkát.

Lehetőség az egységes  
városi arculatra
Végh Endre, a Kreatív Műhely 
igazgatója megtisztelőnek nevez-
te, hogy az általuk tervezett logót 
fogja használni a jövőben Miskolc, 
mint mondta, itt nőtt fel ő maga is, 
elkötelezett a város iránt, sokat jár 
haza barátaihoz, ismerőseihez.

– Erős, izgalmas, pezsgő, termé-
szetes, innovatív, vonzó, barátságos, 
sokszínű, nyitott, egyedi – szándé-
kaink szerint ezeket a Miskolcra 
jellemző fogalmakat is megtestesíti 
az új városi logó, mely egyben lehe-
tőséget teremt arra is, hogy később 
a város különböző intézményei, 
projektjei, cégei egyedi, mégis egy-
séges arculatot kapjanak – mondta 
Végh Endre.

– Miskolc újrapozícionálta ma-
gát a munkahelyteremtés, közbiz-
tonság szempontjából éppúgy, mint 
a turizmus vagy a kultúra, a rendez-
vények és a fesztiválok területén. 
Megérett a kétéves munka gyümöl-
cse – mondta Kriza Ákos kiemelve, 
hogy a „modernség” nem a gyöke-
reinktől való megszabadulást jelen-
ti, hanem a kifelé is megmutatandó 
megújulás lehetősége. 

– Azok figyelmét is erőteljeseb-
ben hívja fel városunkra, akik lehe-
tőséget, piacot, lehetséges iparterü-
letet, befektetési lehetőséget látnak 
városunkban. Városunk fejlődik, 
megújul, emberközeli, és mindez 
magunkért, közösségünkért törté-
nik – zárta Kriza Ákos.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

A válságban is dinamikusan fejlődnek
Negyvenöt új munkahely jött létre 
a Star-Plus Kft. másfél milliárd forint 
összértékű beruházásával a cég mis-
kolci telephelyén. A műanyagipari vál-
lalat pénteken avatta fel irodaházát és 
az év eleje óta működő gyártóüzemét.

» folytatás az 1. oldalról
– Sok „kicsi” sokra megy, minden 
lépés számít az ország jövője szem-
pontjából, Miskolcon pedig 45 csa-
lád jut biztos megélhetéshez a cég-
nek köszönhetően – hangsúlyozta 
Czomba Sándor, foglalkoztatáspo-
litikáért felelős államtitkár, aki leg-
utóbb bő egy hónapja járt Mis-
kolcon, a Gustav Wolf cégcsoport 
drótgyárának avatásán.

Kriza Ákos polgármester úgy 
fogalmazott, egyre több vállalko-

zás ismeri fel, hogy ez a lehetősé-
gek térsége képzett munkaerővel, 
a potenciális befektetők egyre több 
hasonló beruházást fognak létesí-
teni a jövőben, munkahelyeket te-
remtve.

– Háromféle ember van a vilá-
gon: azok, akik a maguk urai, azok, 
akik másoknak dolgoznak, és azok, 
akik egyszerűen kikerülik a mun-
kát. Akik a maguk urai, azok a min-
dentudók, mert uralják a sorsot. 
Ők azok, akik városokat, országo-
kat, nemzeteket képesek felépíteni. 
Ők azok, akik a világot olyanná te-
szik, amilyennek lennie kell – idéz-
te Wass Albertet a városvezető.

Különleges utat választott Csö-
bör Katalin országgyűlési képvise-
lő szerint is a Star-Plus: ő is kiemel-

te, a nehéz gazdasági helyzetben 
dinamikusan fejlődött tovább a 
cég, bővült, nem állt le, s így előny-
höz is juthat esetleges konkurensei-
vel szemben.

Tóth György ügyvezető el-
mondta, háromszázan dolgoznak 
négy telephelyükön, ezek közül 
a miskolcival és a felsőzsolcaival 
vannak hosszú távú terveik, a két 
borsodi városba telepítenék a ter-
melést.

– Kapacitásaink bővülésével to-
vábbi 20-30 fővel fogjuk emelni a 
dolgozói létszámot a megyeszék-
helyen. Nem fejeztük be ugyan-
is a fejlesztéseket, októberben egy 
tízezer négyzetméteres logisztikai 
központot építünk, illetve újabb 
műanyag-fröccsöntési techni-

kát telepítünk: jövő év elejétől el-
indítanánk a három-, valamint 
a négykomponensű alkatrészek 
gyártását – tekintett már előre a 
cégvezető.

Mint arról májusban beszá-
moltunk, nagy gyártási kapacitás-
sal rendelkező telephelyet alakít 
ki a Star-Plus Műanyagipari Kft. 
Miskolcon. A 2011 tavaszán kez-
dődött kétlépcsős, összesen más-
fél milliárd forintos barnamezős 
beruházás első körében egy 8000 
négyzetméteres gyártócsarnokot 
alakítottak ki – ahol már február-
ban elkezdődött a termelés –, egy 
500 m2-es szerelőegységet, míg a 
cég 1600 m2-es irodaháza nyár vé-
gére készült el. A társaság ezáltal 45 
új munkahelyet teremtett, ebből az 
esélyegyenlőség biztosítása érdeké-
ben 20 női dolgozót vett fel.

Soós P. 

Kassa és Miskolc  
egymást ajánlja
A turizmus világnapja alkalmából 
sajtótájékoztató keretében ismer-
tették a Miskolc és Kassa városai 
között meglévő turisztikai együtt-
működést, illetve Miskolc és a ré-
gió idei idegenforgalmi eredmé-
nyeit.

» folytatás az 1. oldalról
Miskolc és Kassa együttműkö-
désével kapcsolatban kiemelte: 
a két önkormányzat közt tavaly 
márciusban kezdődtek tárgyalá-
sok a kultúra, sport és turizmus 
terén található kapcsolódási pon-
tokról, együttműködésről, külö-
nös tekintettel, hogy jövőre Kassa 
lesz Európa (egyik) kulturális fő-
városa. Kitért rá, hogy Kassa fő-
polgármestere a közelmúltban 
részt vett az I. Miskolci Sörfesz-
tiválon és ekkor együttműkö-
dési keretmegállapodást kötöt-
tek. Miskolc jelen lesz az Európa 
kulturális fővárosa programso-
rozat januári megnyitóján, majd 
több miskolci rendezvényből is 
ízelítőt kaphatnak Kassán az ér-
deklődők. Ugyanígy Kassa nagy 
rendezvényei is bemutatkoznak 
Miskolcon, mint például a Fehér 
éjszaka. A budapesti Főszezon 
turisztikai kiállításon és vásáron 

díszvendégként mutatkozik be a 
két város – ami Kiss Gábor olva-
satában szimbolikus értékű. Kö-
zösen népszerűsítik majd egy-
más kiemelt rendezvényeit. 

Pavol Mutafov professzor, Kas-
sa főpolgármesterének képvisele-
tében ugyancsak felidézte a két 
város együttműködésének a tör-
ténetét, nemcsak az önkormány-
zatok között van kapcsolat, ha-
nem kulturális téren is. Ez az 
együttműködés lehetőséget biz-
tosít arra, hogy közösen mutas-
sák meg magukat majd Kassán, 
az Európa kulturális fővárosa 
programsorozat keretében. Pe-
ter Sokol, a kassai kulturális fővá-
ros marketingvezetője örömmel 
nyugtázta, hogy nőtt Miskolcon 
az idegenforgalom, amely nem-
csak a fürdővendégeknek, ha-
nem a kultúra iránt érdeklődők-
nek is köszönhető. 

Suzana Pacakova, a Fehér éj-
szakák szervezője elmondta, 
hogy tíz éve Párizsból indult az 
akció, amelyhez három éve csat-
lakozott Kassa. A kortárs mű-
vészetek legnagyobb szlovákiai 
rendezvényére tavaly 50 ezren lá-
togattak el. 

Cs. L.

Igazgatóválasztás: januárra elhalasztva
Döntött a közgyűlés csütörtökön: eredménytelennek nyilvá-
nították az intézményigazgatói posztokra kiírt pályázati eljá-
rásokat. A héten azonban továbbra is sokan véleményt nyil-
vánítottak a Földes igazgatóválasztásának ügyében.

Eredménytelenül zárult a Földes 
Ferenc Gimnázium igazgatói poszt-
jára kiírt pályázat. Az Arany János, 
a bulgárföldi, valamint a Szabó Lő-
rinc iskolák vezetői álláshelyeiről 
sem született döntés csütörtökön 
este a miskolci közgyűlés zárt ülé-
sén.

Kiss Gábor alpolgármester ér-
deklődésünkre elmondta: az óvo-
dák jövő év január 1-jétől is önkor-
mányzati fenntartásban maradnak, 
így ezek esetében döntöttek a maga-
sabb vezetői álláshelyekre benyúj-
tott pályázatokról. Az iskolák azon-
ban állami fenntartásba kerülnek, 
ezért eredménytelen pályázati eljá-
rás miatt nem neveztek ki igazgató-
kat a szóban forgó négy iskola élére. 

Politika, demonstráció
Csupán politikai haszonszerzés 
miatt akarnak feltétlen igazgatót 
választani még a jövő év eleji fenn-
tartóváltás előtt a miskolci szocia-
listák, ráadásul korábban ők is az 
oktatási bizottság azon álláspontja 
mellett érveltek, hogy néhány hó-
napra nem szabad új vezetőket ki-
nevezni – mondta hétfőn Kiss Já-
nos, a Fidesz frakcióvezetője.

– Az elmúlt napok szocialista saj-
tónyilatkozatai alapján kiderült, a 
Földes Ferenc Gimnázium igazga-
tóválasztásának ügye mára sajnos a 
legfontosabb politikai kérdéssé vált 
számukra. Azért tartjuk mindezt 
sajnálatosnak, mert egyetlen mis-
kolci általános vagy középiskolá-

nak, így a Földesnek sem használ, 
ha a pártpolitikusok egy oktatá-
si-nevelési intézmény sorsának be-
folyásolásában élik ki politikai 
haszonszerzéssel összefüggő törek-
véseiket – hangoztatta Kiss János.

Demonstrációt tartott szerda 
délután a városháza előtt a Föl-
des Ferenc Gimnázium Öregdiák 
Egyesülete. A tüntetéssel – melyen 
megközelítőleg kétszázan vehet-
tek részt – azt akarták elérni, hogy 
a csütörtöki közgyűlésen nevez-
zenek ki igazgatót a Földes élére, 
mégpedig Veres Pál személyében.

A szervezők állítása szerint poli-
tikamentes és civil szervezésű meg-
mozduláson a miskolci és a megyei 
MSZP szervezet szinte mindegyik 
politikusa képviseltette magát.

„A gyerekek életét  
ne befolyásolja”
Fazekas Róbert, a gimnázium meg-
bízott igazgatója érdeklődésünk-
re elmondta, a jelenlegi helyzetben, 

a döntést követő időszakban a tan-
testület legfontosabb célja az lesz, 
hogy az oktatás-nevelés folyama-
tát ne érintse a közgyűlési döntés, 
a gyerekek életét ne befolyásolja, ők 
továbbra is a lehető legjobb képzést 
és odafigyelést kapják, magas szin-
tű szaktárgyi ismeretekhez jussanak 
továbbra is a Földesben.

Fazekas Róbert, a múlt heti lap-
számunkban megjelent cikkünkre 
reagálva fontosnak tartotta hang-
súlyozni: az előkészítő bizottság 
a közgyűlésben képviselt politi-
kai erők oktatási szakembereit hív-
ta meg, hogy az iskoláról teljesebb 
képet kapjanak. Véleményünk ki-
alakítására csak a pályázatok és a 
pályázók voltak hatással, a vendé-
gek nem zavarták az iskolai alkal-
mazottakat.

Dávid Enikő tanárnő minősítő 
szavait pedig a tantestület nevében 
visszautasítja. A „diktatórikus és 
ellentmondást nem tűrő légkörre” 
vonatkozó kijelentéssel kapcsolat-
ban közli: egy független szervezet 
megállapította, hogy az iskola lég-
köre példaértékűen demokratikus.

Közigazgatás – új technológiák
A közigazgatás fejlesztéséről és 
az új technológiai eljárások alkal-
mazásáról tanácskoztak Miskol-
con hazai és külföldi önkormány-
zatok szakemberei. 

» folytatás az 1. oldalról
A konferencia során a hazai és 
külföldi önkormányzati partne-
rek azt is vizsgálták, hogyan le-
hetne ügyfélbaráttá tenni a hi-
vatali ügyintézést. A nemzetközi 
tendenciák szerint egyre több-
féle ügyet lehet elintézni az in-
terneten, elkerülve így a sorban 
állást. Sőt, az is része a konferen-
cián bemutatott miskolci tervek-
nek, hogy gyorsan és ingyenesen 
letölthetőek lennének a miskolci 
látványosságokkal és szállások-
kal kapcsolatos információk, elő-
segítve ezzel a turizmus fejlődé-
sét. A városi közösségek jövőjéről 

is szó volt. Az egyik elképzelés 
szerint a települések a világhá-
lón működő közösségi portálok 
mintájára, saját csoportokat hoz-
nának létre az interneten. 

Előadások hangzottak el töb-
bek között a magyarországi 
e-közigazgatás eredményeiről, 
fejlesztési lehetőségeiről, közép-
pontba állítva azt a kérdést, mi-
ként vonhatók be az állampol-
gárok az őket érintő döntések 
előkészítésébe, valamint a dön-
téshozatalba. Szó volt emellett ar-
ról is, miként tudnak a helyi és 
regionális közigazgatási szervek 
és szervezetek kapcsolatba lépni 
az állampolgárokkal a közössé-
gi média használatával. A prog-
ramban részt vevő finn, észt, dán, 
holland, ír, olasz, cseh, spanyol és 
görög önkormányzati partnerek 
is jelen voltak.

Megfontoltság, önmérséklet 
– A Földes Ferenc Gimnázi-
um városunknak hosszú-hosz-
szú esztendők óta az egyik emb-
lematikus oktatási intézménye. 
A gimnázium sorsa, körvonala-
zódó jövője túlságosan komoly 
kérdés ahhoz, hogy pusztán csak 
pártpolitikusok döntsenek felőle. 
Ezért figyeltem növekvő aggoda-
lommal az iskolaigazgató-válasz-
tás körül kialakult feszültséget 
– írta szerdai közleményében 
Kriza Ákos polgármester.

– Meggyőződésem, hogy ter-
mészetes jogosultság a szabad vé-
leménynyilvánítás, de egy okta-
tási struktúraváltást közvetlenül 
megelőző esetleges vezetőváltás-
ról mégsem az utcán, tüntetés 
keretein belül kell eszmét cserél-
ni – írta a polgármester, aki kifej-
tette: aznap – a kulturális állam-
titkár miskolci látogatása napján 
– három alkalommal folytatott 
párbeszédet a Földes Gimnázi-

umról. Első alkalommal a tün-
tetés szervezőit fogadta. A kora 
délutáni órákban földesista öreg-
diákok keresték fel, akik felhatal-
mazták, hogy tájékoztassa a köz-
véleményt arról nem minden 
egykori földesista ért egyet az is-
kolai ügyek utcai megvitatásá-
val. Harmadszor pedig az iskola 
megbízott igazgatójával, Fazekas 
Róberttel tárgyalt, aki arról tájé-
koztatta, hogy az iskola működé-
se zavartalan.

„A holnapi (csütörtöki – a 
szerk.) városi közgyűlés képvi-
selői megfontolt, felelős döntést 
hoznak majd az iskolavezetői be-
osztások ügyében. Őszintén re-
mélem, hogy a jövő év elejéig tar-
tó átmeneti időszakban a pártok 
és a politikusok önmérsékletet 
fognak tanúsítani, és távol tartják 
magukat a város oktatási intéz-
ményeitől” – írta szerdán a pol-
gármester.



a város lapja

MiNap

2012. szeptember 29. | 39. hét | II. (IX.) évfolyam 39. szám

4  a város / hirdetés

HIrdetés

HIrdetés

Színházi magazin színházi szemmel
189. évad – pontosan ennyiszer 
kezdett már idényt a Miskol-
ci Nemzeti Színház, és ez lesz 
a címe a Miskolc Televízióban 
először október 5-én jelentkező 
színházi magazinnak is.

Kiss Csaba, a Miskolci Nemzeti 
Színház vezetője elmondta, a „Fél 
óra a színházban” alcímmel jövő 
héten induló – s egyébként az or-
szágban is egyedülálló – műsor cél-
ja, hogy a nézők bepillantást nyerje-
nek a kulisszák mögé. 

– Szeretnénk, hogy a nézők ki-
csit belássanak abba, hogyan is ké-
szül egy-egy előadás, de nem fel-
tétlenül egy újságíró szemszögéből, 
hanem úgy, ahogyan mi látjuk ma-
gunkat, a készülő darabokat, egy-
mást, a közönséget – mondta Kiss 
Csaba. – Kicsit olyan ez – folytatta 

–, mintha a kórházról az orvosok, 
a szimfonikusokról például a hege-
dűsök csinálnának műsort, a Mis-
kolc Televízió munkatársai készíte-
nek egy profi kulturális magazint. A 
mi célunk nem ez, hanem kicsit já-
tékosan, szórakoztatóan bemutat-
ni a színházat a közönségnek, úgy, 
ahogyan csak mi tudjuk.

A havonta jelentkező műsor 
mindig a teátrum előző hónapját 

igyekszik majd bemutatni, az első 
műsort Szabó Máté, az Én és a kis-
öcsém rendezője jegyzi, Cserhalmi 
Sára a magazin vizuális tartalmáért, 
megjelenéséért felel. 

– A főcímzenét Cser Ádám, a 
színház zenei vezetője írta, és bár 
maga a kezdő képsor nagyjából 
azonos lesz, az aktuális műsor ren-
dezője – a színház művészeti taná-
csának tagjai felváltva dolgoznak 

a magazinon – azonban mindig 
megjelenik majd benne – mondja 
Kiss Csaba. Az első adás kapcsán a 
Miskolci Nemzeti Színház tévékri-
tika-versenyt is indít, minden beér-
kezett pályaművet közölnek majd a 
teátrum hivatalos honlapján, a leg-
jobbat pedig díjazzák.

Kiss Csaba érdeklődésünkre el-
mondta, minden lehetőséget meg-
ragadnak, hogy megmutassák a 
nézőknek a színház komplex való-
ságát, és hogy minderről a nézők 
véleményét meghallgassák.

– Tervezünk a Nagy Csomago-
láshoz és a Szünnap ünnephez ha-
sonló megmozdulást is még idén: 
a csomagolásban részt vevő isko-
lákkal együttműködve szeretnénk 
a színház Déryné utcai ablakaiban 
ablakszobor-kiállítást rendezni – 
mondta. Erről részletek a magazin 
második, november eleji adásában 
derülnek ki, melyet Rusznyák Gá-
bor fog rendezni.                       Tajthy Á.

Ünnepi  
előkészület
Az aradi vértanúk kivégzésé-
nek 163. évfordulója tiszteleté-
re megemlékezést tart Miskolc 
önkormányzata október 6-án, 
délelőtt 10 órától Batthyány La-
jos emléktáblájánál (Batthyány 
u. 1.). Amennyiben a pártok, 
civil szervezetek koszorúval, 
virággal kívánják leróni kegye-
letüket, jelezzék október 4-éig, 
csütörtökig a Miskolci Kul-
turális Központ Ifjúsági Ház 
felé (tel.: 46/411-747, e-mail: 
ifjusagihaz@ifihazmiskolc.hu).

A megemlékezés idejére le-
zárják a Batthyány utcát a Ka-
zinczytól a Tárkányi Béla ut-
cáig.

A zene világnapján
A zene világnapján a Népsze-
rű bérlet koncertjével ünnepel a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar.

Október 1-jén, hétfőn, a zene 
világnapján, a Művészetek Há-
zában adnak különleges kon-
certet a miskolci szimfoniku-
sok. A Népszerű bérlet első 
előadásán elhangzik majd Csaj-
kovszkij VI. „Patetikus” szimfó-
niája, valamint a Miskolci Nem-
zeti Színház zenei vezetőjének, 
Cser Ádámnak I. szimfóniája, a 

Lux Aeterna, amelyet a közön-
ség első alkalommal hallgathat 
meg. 

Az este 7 órakor kezdődő 
hangversenyen közreműködik 
a debreceni Kodály Kórus, szó-
lót énekel Tóth Zsuzsi és Cser 
Krisztián. A miskolci szimfoni-
kusokat Kovács László, a zene-
kar művészeti vezetője vezényli.

A zene világnapjának töb-
bi koncertjét programajánlónk-
ban, a 11. oldalon közöljük.                                         

K. J.

300 év, háromnapos ünnep
Idén 300 éve, hogy Görömböly 
újra benépesült az 1700-as évek 
eleji pusztító pestisjárvány után. 
Rendezvénysorozattal emlékez-
nek az évfordulóra.

Jubileumi rendezvénysoroza-
tot és szüreti napokat tartanak 
a városrészben október 5–7. 
között. Felvonulás, emléktáb-
la-avatás, megemlékezés és ter-
mészetesen rengeteg szóra-
koztató program várja a város 
lakosságát.

Augusztus 1-jétől a Miskol-
ci Kulturális Központ működ-
teti és üzemelteti a görömbölyi 
közösségi házat. A rendezvényt 
beharangozó sajtótájékoztatón 
elhangzott: cél, hogy a ház min-
den görömbölyi otthona legyen. 
Szeretnének olyan rendezvé-
nyeket szervezni, amelyek erő-
sítik a közösséget, a lokálpatrio-
tizmust.

Ezért is kérték a lakosok se-
gítségét, véleményét a rendez-
vénysorozat összeállításában. 
Tán czos Tamás, a kulturális köz-
pont igazgatója kiemelte, „mély-
séges szeretettel és együttmű-
ködési készséggel találkoztunk 
a görömbölyiek részéről, ami 
megerősített minket abban, 
hogy jó célokat tűztünk ki ma-
gunk elé”.

Nehéz Károly önkormányzati 
képviselő a sajtótájékoztatón el-
mondta, a városvezetés felada-
ta az, hogy megteremtse a fel-
tételeket az ilyen rendezvények 
számára. Alapvető célként az 
évforduló megünneplését tűz-
te ki a képviselő, de – mint hoz-
zátette – nem lehet elválaszta-
ni az egyházi vonatkozásoktól 
sem az ünnepet, ugyanis egyhá-
zi szervezéssel települt újra Gö-
römböly.

» programok a 11. oldalon 

Úri muri – kezdődik a sorozat
A Miskolci Nemzeti Színház új éva-
dában Móricz Zsigmond Úri muri 
című drámája lesz az Évad drámá-
ja. Ehhez kapcsolódóan több prog-
rammal is készül a színház vezeté-
se – elsőként egy kamarakiállítással, 
amit pénteken, a premier előtt nyit-
nak meg.

A magyar drámairodalom értékei-
nek, klasszikus és kortárs alkotá-
sainak méltó bemutatása minden 
nemzeti színház legfontosabb fel-
adatai közé tartozik, vallja a szín-
ház vezetése. Ezért is új prog-
ramsorozattal bővül a Miskolci 
Nemzeti Színház, illetve Miskolc 
kulturális kínálata. „Kijelölik” az 
Évad drámáját, ami most Móricz 
Zsigmond Úri muri című darabja, 
és annak színpadra állítása mellett 

több programot is szervez a szín-
ház, ami a darab, annak szerzője, 
illetve tematikája körül forog. 

Az Évad drámája programsoro-
zat első eseménye egy kiállítás lesz, a 
Nyugat Keleten címmel, a Herman 
Ottó Múzeum irodalomtörténeti 
kiállítása pénteken, a Keszég László 
által rendezett előadás bemutatójá-
nak napján nyílik meg a Nagyszín-
ház emeleti társalgójában.

A kamarakiállítás Zsedényi Gyu-
la miskolci fotográfus 1931-es, a 
miskolci Nyugat-est résztvevőiről 
készített felvételeire épül. A fotó-
történeti és irodalomtörténeti ku-
riózumnak minősülő képek mel-
lett korabeli dokumentumok, fotók, 
film- és hangfelvételek segítségével 
idézik meg Móriczot és korát.   

Kiss J.

» Az elveszett kulcs meséje. Új 
bemutatóval várják vasárnap a Csodamalom 
Bábszínház közönségét. Az elveszett kulcs 
meséjét mutatják be, ám a darab minden elő-
adáson másról szól majd. Azt például, hogy a 
főhős fiú vagy lány, s hogy mi a neve, mindig 
az előadás napja határozza majd meg. A tör-
ténetet Vécsei Ana írta, a bábszínházi desz-
kákra pedig Ruszina Szabolcs dolgozta át.

» Német színház Miskolcon. Ok-
tóber 3. a német nemzeti egység ünnepe. En-
nek tiszteletére, előestéjén Miskolcon szere-
pel a Szekszárdi Német Magyar Színház. A 
Művészetek Házában október 2-án, délután 
3 órakor Ulrich Hub: Nyolckor a bárkán, illetve 
este 7 órakor Bertold Brecht: Kispolgári nász 
című darabját mutatják be.

röviden ›››››››››

Nagyszabású gála az időseknek
Már március óta szervezi a Miskolci 
Idősügyi Tanács az idősek napi gálamű-
sort, melyet szeptember 29-én, szom-
baton tartanak meg a Művészetek Há-
zában, miközben Miskolc nemrégiben 
másodjára is megkapta az Idősbarát 
önkormányzat kitüntető díjat.

Nagyszabású gálaműsort láthat 
majd a nézőközönség: 120 szereplő 
64 műsorszámmal tölti meg a mint-
egy kétórás műsort.

– A III. Ezüst Fürtök amatőr 
nyugdíjas művészeti verseny 5 ka-

tegóriájának 3-3 nyertese léphet fel 
a gálán, a jubiláns klubok képvise-
lői pedig, akik már több éve mű-
ködnek Miskolcon, Zsiga Marcell 
alpolgármestertől emléklapot ve-
hetnek át a rendezvényen – tudtuk 
meg Emődiné Csapó Barbarától, az 
idősügyi tanács titkárától.

Miskolc az egyetlen település, 
mely másodszor is megkapta az 
Idősbarát önkormányzat címet. A 
fő szempont az volt az odaítélésé-
nél, hogy olyan programokkal kell 
szolgálnia a városnak idősei számá-

ra, amelyekből más is tanulhat. Ilyen 
programunk az országban egyedül-
álló Ezüst Fürtök amatőr nyugdí-
jas művészeti verseny, de más prog-
ramokkal is igyekeznek segíteni a 
szépkorúaknak szellemi és testi fris-
sességük megőrzésében. Október-
ben például indul egy húszórás alap-
szintű számítógép-tanfolyam Jobb 
egérrel címmel, de szerveznek úszó-
versenyt, túrákat is. 

A gálára elkészül az a kiadvány is, 
melyben a nyugdíjasklubok kapnak 
bemutatkozási lehetőséget.            K. I.
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A felelősségről vitáztak „fészekrakó-ügyben”
Szeptemberi ülését tartot-
ta csütörtökön Miskolc vá-
ros közgyűlése, melyen az 
egyik legnagyobb vitát kivál-
tó téma a „fészekrakó” csalók 
ügyéről, illetve a kialakult 
helyzet kezeléséről volt.

A képviselők elé beszámoló került 
a „fészekrakó-probléma” megol-
dására irányuló intézkedések ered-
ményességéről. A napirend vi-
tájában Fodor Zoltán az MSZP 
vezérszónokaként felidézte az ese-
ményeket, amelynek során a prob-
léma kialakult, hangsúlyozta, hogy 
itt magánlakások vásárlásáról van 
szó, nem a korábbi városvezetés 
költöztette be a „fészekrakókat”. 
Azt javasolta, hogy vásárolja meg 
ezeket a lakásokat az önkormány-
zat, ehhez hozzanak létre egy la-
kásalapot, amihez három forrást is 
megnevezett.

Kiss János, a Fidesz frakcióveze-
tője felhívta a figyelmet arra, hogy 
Ózdon például megállították a „fé-
szekrakók” beköltözését, hasonlóan 
más magyar városhoz, ez csak Mis-
kolcon nem sikerült. A kormány 
hat hónap alatt észrevette, hogy 
gond van a rendelettel és módosí-
tották, beépítve azt a kitételt, hogy a 
lakás vételára nem lehet magasabb 
az önkormányzat által kiállított ér-
tékbizonyítvány szerinti értéknél, 
sem a pénzintézet által megállapí-
tott forgalmi értéknél. Ezért kérték, 
hogy a jegyző vizsgálja meg, mi tör-
tént ennek kapcsán Miskolcon, ho-
gyan éltek itt a rendelet adta lehető-
séggel. A jegyzői válaszból kiderült, 
hogy az eljárási rendet Miskolcon 
nem dolgozták ki, a lakásokat meg 

sem tekintették, a piaci viszonyo-
kat nem vették figyelembe, szám-
talan esetben magasabb volt az ér-
tékbecslés, mint a hirdető újságban 
lévő árak.

– Miskolc lakói ennek fényében 
különösen nem értik ezt az ügyet. 
Hogyan fordulhatott elő, hogy Mis-
kolc nem élt a lehetőséggel? Van-
nak, akik tudhatják a választ és el-
mondhatnák. A szocialistáknak sok 
kellemetlen kérdésre kellene választ 
adni. A kérdéseinkre válasz nem ér-
kezett, de a hallgatás ebben az ügy-
ben kevés – zárta Kiss János.

Jakab Péter (Jobbik) szerint a „fé-
szekrakó-problémát” a szocialisták 
idézték elő, de megoldás az elmúlt 
két évben sem született. Az egyet-
len, ami történik, az a hatósági el-
lenőrzés, ez azonban – mint hang-
súlyozta, szerinte – nem elegendő. 
Az Avasról ugyanis Miskolc perem-
kerületeibe költöznek a problémás 
családok, állította.

Kovács László (KDNP) elmond-
ta, a jogszabályi keretek között, de-
mokratikusan próbálnak dolgozni. 
Hangsúlyozta, a politikai felelőssé-
get nem lehet megkerülni, jelentős 

szerepe volt a „fészekrakó-problé-
mának” abban, hogy a szocialistá-
kat nem szívesen látottnak nyilvá-
nították a szavazópolgárok. Mint 
mondta, az ellenőrzések folyama-
tosak, minden területen, és ezekre 
szükség is van, mivel a feszültségek 
egyre nagyobbak városszerte. Ko-
moly eredménynek számít, hogy 
majd’ ötven lakást már sikerült ki-
üríteni! – szögezte le. 

Bazin Géza (MSZP) szerint meg 
kell kérdezni az emberektől, hogy a 
városőrség alatt éreztek-e nagyobb 
biztonságot, vagy most, a visz-
szavett lakásokba pedig pályakez-
dő rendőröket költöztettek. Kriza 
Ákos megjegyezte, egy rendőr köl-
tözött be visszavett lakásba, de két 
hét múlva kiköltözött. Nehéz Ká-
roly (Fidesz) megemlítette, a város-
őrségre fordított pénzből sok lakást 
vissza lehetett volna vásárolni. Var-
ga Gergő (DK) kijelentette, el kel-
lene gondolkodni, amikor drama-
tizálják sokan ezt az ügyet, mert 
minden alkalommal, amikor a mé-
diában a „fészekrakó-kérdéssel” 
foglalkoznak, csökken a lakások ér-
téke.

Zsiga Marcell alpolgármester 
szerint a szocialistáknak látni kel-
lett volna a problémákat, akkor kel-
lett volna bölcsnek lenni és javas-
latokat tenni. Földesi Norbert, az 
MSZP frakcióvezetőjének vélemé-
nye szerint nem az a kérdés, hányan 
költöznek el, hanem, hogy hányan 
költöznek vissza ősszel. Kriza Ákos 
szerint nem fognak és nem is tud-
nak visszaszivárogni a kiköltöztetett 
elemek.

Gazdusné Pankucsi Katalin sze-
rint számon kérik a szocialisták a je-
lenlegi vezetésen, hogy mit tettek, 
miközben ők évek alatt sem oldot-
ták meg a problémát, csak felpuhí-
tották a lakástámogatási rendszert. 

Nánási-Kocsis Norbert idézett 
egy évekkel korábban készült bi-
zottsági ülés jegyzőkönyvéből, ami-
kor a Fidesz képviselője figyelmez-
tette a szocialistákat, hogy olyan 
jövedelmek vannak megjelölve la-
kásvásárlásoknál, amelyekből egy-
értelműen kiderül, nem tudják 
majd fizetni a törlesztő részleteket. 
Fedor Vilmos kijelentette, egy olyan 
városban, ahol az emberek két-
harmada létminimum alatt él, sok 
probléma merül fel, és ezek megol-
dására együtt kell gondolkodni.

Kiss János szerint ál-értetle-
nek ülnek a szocialista frakcióban, 
akik nem akarják érteni az egysze-
rű kérdést, hogy tudtak-e róla, hogy 
a kormány hathatós fegyvert adott 
a kezükbe a probléma kezelésére. 
Persze, az igen vagy a nem is politi-
kai bukást jelent, de akkor is ki kell 
mondani – hangsúlyozta Kiss János.

Kriza Ákos elmondta, vannak a 
jelenlegi városvezetésnek megoldá-
sai, amiket, ha publikussá tesznek, 
akkor nem vihetők végbe. Hozzá-
tette, nehéz rendbe tenni egy négy 
év alatt keletkezett problémát, de a 
városvezetés meg fogja ezt tenni.

A munkaerő-piaci helyzetről 
Beszámoló került a képvise-
lők elé Miskolc munkaerő-
piaci helyzetéről és jövőbeni 
kilátásairól is.

Takács Gábor (Fidesz) elmondta, az 
anyagból kiderül, hogy a költségve-
tés rendbetétele mellett az álláske-
resők számát is sikerült csökkente-
ni. Tíz éve még nem volt gazdasági 
válság, és amikor lehetőség lett vol-
na munkahelyeket teremteni, ak-
kor a szocialista városvezetés csak 
ült karba tett kézzel. Pakusza Zoltán 
(Jobbik) jelezte, tíz év alatt a mun-
kanélküliek száma nem csökkent 
jelentősen, miközben 16 ezerrel lett 
kevesebb a miskolciak száma, ami 
jelzi, mennyire rossz is a helyzet je-
lenleg. Mokrai Mihály (MSZP) sze-
rint a közmunkaprogram kudarc, a 
képzett fiatalok elmennek Miskolc-
ról, így pedig a befektetők sem talál-
nak megfelelő munkaerőt itt. 

Seresné Horváth Zsuzsanna (Fi-
desz) szerint csökkenteni kell a köz-
szférában és növelni a gazdasági 
szférában dolgozók számát. A Mis-
kolc Holding harminc céggel tár-
gyal, az irány jó, türelemmel kell 
lenni. Jakab Péter (Jobbik) szerint 
az is probléma, hogy nem miskolci 
vállalkozók dolgoznak a városban. 

Simon Gábor (MSZP) arról szólt, 
azt hitte, könnyű dolga lesz a vá-
rosvezetésnek, hiszen a kormány 
egymillió munkahelyet ígért. Pol-
gármesteri nyilatkozatokból idéz-
ve kérte számon, hol vannak az 
ígért fejlesztések és munkahelyek. 
Nánási-Kocsis Norbert (Fidesz) fel-
említette, hogy milyen beruházá-
sokat harangozott be az előző vá-
rosvezetés, amelyekből nem lett 
semmi, és azt is felrótta, hogy nyolc-
ezer munkahelyet ígértek, aminek 
csak töredéke valósult meg.

Soós Attila (Fidesz) leszögez-
te, átlagban a miskolci álláskeresők 
száma 8,2 százalékkal csökkent, az 

álláshelyek 55 százalékkal nőttek, 
571 új munkahely valósult meg, 
ezek fele Miskolcon. 

Kiss János (Fidesz) jelezte, a kor-
mány tízéves intervallumban ígér-
te az egymillió új munkahelyet, te-
hát senki nem mondott olyat, hogy 
Miskolcon több ezer munkahely 
valósul meg a két év alatt. Megje-
gyezte, Gyurcsány Ferenc minisz-
terelnökként azt nyilatkozta, azért 
nem tud Miskolcra hozni befekte-
tőket, mert annyira rossz az általá-
nos helyzet. 

Földesi Norbert (MSZP) szerint 
az előterjesztés gyenge dolgozatnak 
felel meg, be kell vallani, hogy vol-
tak túllőtt kampányígéretek. 

A vita végén Zsiga Marcell alpol-
gármester elmondta: mindenki be-
láthatja, hogy két hatalmas blőd-
ség jellemezte az elmúlt időszakot, 
az egyik, amikor Gyurcsány Ferenc 
arról beszélt, hogy hazánkat irigyli 
minden ország, a másik a Miskolc-
ra beígért almazselégyár ügye.

– Nem mindig hatalmas multi-
nacionális vállalatokat kell várni, 
segítjük a miskolci kis- és közép-
vállalkozásokat, amelyek nem több 
száz munkahelyet jelentenek, de 
sok miskolcinak megélhetést. Ilyen 
például a halna helyén épülő lo-
gisztikai központ, a repülőtér mel-
lett az Ati-Depó telephelyén meg-
valósuló beruházás. Van egy olyan 
drótgyár, amely ellen Káli Sándor 
és az MSZP acsarkodott. A me-
zőgazdaság kérdését a szívén vise-
li a város vezetése, ezért jött létre a 
Miskolci Agrokultúra Kft. A panel-
program szinte csak miskolci vál-
lalkozásoknak ad munkát, bízunk 
benne, hogy a finn gyár, amely 
Miskolcot választotta, a következő 
év tavaszán elkezdi a beruházást, 
hogy hamarosan megépülhet a 26-
os út, amelyet a mélygarázs építé-
séhez hasonlóan remélünk, hogy 
szintén helyi vállalkozók építhet-
nek majd – mondta Zsiga Mar-
cell. Az alpolgármester megemlí-
tette a 112-es segélyhívó központot 
is, amely 475 embernek, családnak 
ad majd munkát Miskolcon.      H. I.

Közérdekű témák
A közérdekű kérdések, bejelentések 
között elsősorban út- és közbiztonsági 
észrevételek, kérdések merültek fel. 

Kovács László (KDNP) és Seresné 
Horváth Zsuzsanna (Fidesz) is je-
lezte, hogy a régi villamos-végállo-
más gyalogátkelőhelyénél a lámpa 
olyan rövid ideig zöld, hogy fut-
va sem lehet átérni. Bazin Géza 
(MSZP) Pereces főútvonala kap-
csán érdeklődött, mikor várható ká-
tyúzás, útburkolatfestés. Takács Gá-

bor (Fidesz) a Martin-kertvároson 
és Szirmán áthaladó főút kapcsán 
kérte, hogy a kezelő Magyar Köz-
úttal szervezzenek közös megbeszé-
lést, hogy a problémákat orvosolni 
tudják. Földesi Norbert (MSZP) a 
Középszeren tervezett parkoló épí-
tését sürgette, és szintén az útbur-
kolati jelek felfestését kérte. Kriza 
Ákos elmondta, festik az útburkola-
ti jeleket, mindenhová el fognak jut-
ni. Hozzátette, Miskolc közlekedési 
rendszere jelenleg több szempont-
ból átvilágítás alatt áll. Gyorsabbnak 
és dinamikusabbnak szeretnék.

Gazdusné Pankucsi Katalin (Fi-
desz) elmondta: a Lónyai utca vé-
géről rendszeresen ellopják a „be-
hajtani tilos” táblát. Kovács Józsefné 
(Fidesz) a Bábonyibércen elszapo-
rodott lopások, betörések miatt kért 
fokozott ellenőrzéseket. Katona Fe-
renc (Fidesz) a Selyemréten élők ké-
rését tolmácsolta, miszerint szeret-
nének rendőrjárőröket látni, főleg 
délután, a hajléktalanszálló környé-
kén. Kriza Ákos elmondta, tudnak 
egyeztetni a rendőrséggel, hogy 
merre járőrözzenek, megoldható 
kérdésekről van szó.

» Zöld utat adott a grémium a „Miskolc-
Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés” című 
projekt pályázatának benyújtására.

» Bővítik a térfelügyeleti kamerás rendszer 
megfigyelési pontjait.

» Négy intézmény integrálásával átalakít-
ják Miskolc önkormányzatának szociális 
és gyermekvédelmi intézményrendszerét.

» A miskolci szimfonikusok ügyvezetőjének 
kérésére közös megegyezéssel szerződést 
bontanak, és pályázatot írnak ki a posztra.

» Új rendeletet alkottak a nevelési-oktatá-
si intézményekben fizetendő térítési díjról 
és tandíjról.

döntöttek még ››

Frakcióvezetők: foglalkoztatás
Kiss János (Fidesz)
A legfontosabb adat a munkaügyi központ 
friss jelentésében, hogy a regisztrált álláske-
resők száma Miskolcon 2010 decemberében 
még 12 362 fő volt, ez 2012 júniusára 11 161 
főre csökkent. Látható tehát, hogy jelentős – 
mintegy 10 százalékos – javulás mutatkozik 
ezen a téren. Még az idén további előrelépés 
várható, mert több mint száz új munkahelyet 

fognak létesíteni azok a miskolci vállalkozások, amelyek sikerrel pá-
lyáztak a 2012. évi munkahelyteremtő támogatásokra. 2013-ra is to-
vábbi gyorsuló ütemű javulás várható, ekkorra már foglalkoztatóként 
lesz jelen például a városvezetés által Miskolcra hozott 112-es segély-
hívó-szolgálat is, amely egymaga közel 500 embernek ad munkát.

Földesi Norbert (MSZP)
A közgyűlésben egyértelműen kiderült: a 
munkahelyteremtés polgármestere közel 
sem olyan hatékony az életben, mint a kam-
pányban. Nem látjuk a 33 befektetőt, nem 
jönnek létre Miskolcon új beruházások, de 
még koncepciója sincs a városnak, hogy mit 
akar kezdeni ezen a téren. Nem tudják meg-
állítani az elvándorlást, éppen a gyenge 

lobbierőnek köszönhetően, amely „elintézte”, hogy a Raiffeisen bank 
850 munkahelyet teremtő beruházása Nyíregyházát válassza. Az 
ülésre készített előterjesztés egy gyenge dolgozat, ami arra jó, hogy 
hűen tükrözze, milyen felkészületlen emberekre bízták a választók 
négy évre Miskolcot. Az anyag pont olyan, mint Kriza munkahelyte-
remtése. Elégtelen.

Molnár Péter (KDNP)
Fontos hogy rögzítsük, honnan indultunk. A 
’90-es évek elején összeomlott a nehézipar, 
több ezer miskolci lett munkanélküli. A legje-
lentősebb cég, amely azóta Miskolcra jött, a 
Bosch, amely még Kobold Tamás polgármes-
tersége idején települt a városba. 2002 és 2010 
között a szocialisták az ország és a város gaz-
daságát is a szakadék szélére taszították, a ro-

mokon kellett építkezni. A városvezetés folyamatosan azon dolgozik, 
hogy munkalehetőséget kapjanak a miskolciak. Egyre több kis- és kö-
zépvállalat települ le a városban, ad munkát a helyieknek, az ipari park 
szerencsére betelt. Sikeres a közmunkaprogramunk, és a Miskolcra te-
lepülő 112-es segélyhívó központ is több száz munkahelyet teremt.

Költségvetés, ingatlanok
Az önkormányzat idei költség-
vetéséről szóló rendelet mó-
dosítására készült előterjesz-
tés egyebek mellett egy újabb 
önhiki-pályázat benyújtására tett 
javaslatot. 

Soós Attila (Fidesz) képvise-
lő elmondta, a város eleget tesz 
a fizetési kötelezettségeinek, kö-
vetkezetes szakmai hitelességet 
képviselnek, partnereik elfogad-
ják és méltányolják az erőfeszíté-
seiket, ennek köszönhető, hogy 
a kormány is támogatásokat 
biztosít. Simon Gábor (MSZP) 
úgy vélte, a költségvetés nincs 
egyensúlyban, az állandó vissza-
mutogatás helyett számolni kell 
a realitásokkal. Mokrai Mihály 
(MSZP) szerint soha nem látott 
nagyságú az önkormányzat fo-
lyószámla-hitele. 

Nánási-Kocsis Norbert (Fi-
desz) az MSZP-s városvezetés 
tevékenységére vonatkozó ÁSZ-
jelentésből idézte a „pazarló” és 
a „szakmaiatlan” minősítést. A 
jelenlegi vezetés nem hitelből 
akarja finanszírozni a várost.

– 4,3 milliárd forint szállítói 
tartozást örököltünk az MSZP-
től, kettő és fél év alatt ezt meg 
tudtuk felezni – tette hozzá. 

Kiss János (Fidesz) frakcióve-
zető arról szólt, bármennyire is 
nem szeretik ezt hallani a szoci-
alisták, 41 milliárd hiteltartozást 
hagytak hátra, Miskolc akkor 
„elnyerte” a leggyorsabb ütem-
ben eladósodó város címét. Az 
adósság 2035-ig lebeg a város 
fölött, évente több milliárdot szi-
vattyúzva ki a költségvetéséből. 

A lakások bérletéről, ingatla-
nok értékesítéséről szóló napiren-
dek tárgyalásánál Szélyes Domo-
kos, a MIK Zrt. vezérigazgatója 
utalt azokra a kötelezettségekre, 
amit a 2006–2007-es, akkori ér-
téken 3,7 milliárdos városköt-
vény-kibocsátások jelentenek. A 
mai svájci frank árfolyamon ez 
már több mint ötmilliárd forint 
adósságot jelent. Meghatároz-
ták azt a kört, amit semmikép-
pen sem javasolnak értékesítésre, 
a hasznosítás az új ingatlan-gaz-
dálkodási koncepció alapján, jól 
átgondoltan történik. Mokrai 
Mihály (MSZP) elmondta, az 
előterjesztést támogatják a taka-
rékos ingatlangazdálkodás érde-
kében, már hamarabb kellett vol-
na ilyen koncepciót kialakítani.

Pakusza Zoltán (Jobbik) arról 
szólt, hogy az elmúlt években 
mindig arról hallani Magyar-
országon, miért kell eladni azt, 
ami a miénk. A hiteleket termé-
szetesen vissza kell fizetni, azon-
ban felvetődik a kérdés, hol van 
azok felelősségre vonása, akik a 
hiteleket felvették? A képvise-
lő szerint félő, hogy a spekuláns 
tőke fogja felvásárolni az ingat-
lanokat. Nánási-Kocsis Norbert 
(Fidesz) szerint nem az „arany-
tojást tojó tyúkok” kerülnek el-
adásra, a szóban forgó ingat-
lanok bevételei sokszor még a 
fenntartási költséget sem fede-
zik. Ha megvásárolják, az bevé-
telt jelent és gondozottá is vál-
nak. A feltételek lehetővé teszik, 
hogy olyanoknak értékesítsék a 
lakásokat, akik valóban fizető-
képesek lesznek.             Szepesi S. 



Díjazottak:
1. Pressburger Imre-díj: Eltűnő hullámok 
(Vanishing Waves)
2. Adolph Zukor-díj (megosztva): Játékmackó 
(Teddy Bear), Berberian Sound Studio
3. A legjobb kisjátékfilm: In Private
4. A legjobb dokumentumfilm: Life in Stills
5. Dargay Attila-díj: Chinti

6. Don Quijote-díj: A messzi dél vadjai 
(Beasts of the Southern Wild)
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Vítajte!  Prid’te  k nám  učit’sa  slovenčinu!

50 órás szlovák és lengyel 
nyelvtanfolyam indul

október 15-én a Földes Ferenc Gimnáziumban

anyanyelvi tanárok vezetésével.
Várunk minden érdeklődőt!

Ajánljuk ezt a képzést olyan vállalkozások, cégek, intézmények  
figyelmébe is, amelyek munkájához szükség van ezekre a nyelvekre!

Wszystkich  zainteresowanych  serdecznie  zapraszamy!
A részletek iránt érdeklődni a 46/414-203-as telefonszámon  
lehet, valamint az almamater@ffg.sulinet.hu  e-mail címen 

és a gimnáziumban,  
a Miskolci Alma Mater Nonprofit Kft. irodájában (földszint 7.).

Beiratkozás  2012. október  8-tól 12-ig,   
naponta  9–16 óráig.

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

Időpont-egyeztetés  
szükséges!

Kata: 20/250-3079

3527 Miskolc,  
Bajcsy-Zsilinszky u. 17., I. emelet

e-mail: miskolc@ctk.hu

Apróhirdetés
Raktárak, csarnokok különféle méretben, jó parkolási és rakodási lehető-
séggel kiadók. Borsod Autó Kft. Miskolc, Zsolcai kapu 9–11. Tel.: 30/9253-
511.

Tűzifa kalodás 1 m x 1 m x 1 m bükk, tölgy 12 500 Ft, ingyenes fuvar! Tel.: 
06-20/529-7719.

Segítsünk egymáson! Házvezetőnői feladatokat, főzést, mosás, takarí-
tást, gondozást vállalok, bentlakásért, ellátásért cserébe. Belföldön, vagy 
magyar családnál, akár külföldön is. Tel.: 06-30/587-1611.

Majdnem 15 ezren moziztak a CineFesten
Alig ért véget a 9. Jameson 
CineFest Miskolci Nemzet-
közi Filmfesztivál Miskolcon, 
és a szervezők már értékelnek, 
sőt, a jubileumi fesztivál prog-
ramján gondolkoznak, ami – 
ha lehetséges – még sokszí-
nűbbnek ígérkezik.

Az idei CineFest versenyprogramja 
69 filmet tartalmazott, és 6 kitekin
tő filmet is vetítettek a Művészetek 
Háza termeiben.

– Idén a Nagyteremben is voltak 
vetítések, elsősorban a Nagyjáték
film kategória 16 alkotását tekint
hette meg itt a közönség. A legtöbb 
film iránt 90 százalékos volt az ér
deklődés. A versenyprogram mel
lett a partnerfesztiválok filmjei
ből is vetítettünk egy összeállítást, 
a CineClassics sorozat idén a Casa
blancával foglalkozott, de most a 
Romakép vetítéseire is beülhet
tek a nézők – foglalta össze a filmes 
programot Bíró Tibor fesztiváligaz
gató. Mint kiemelte, a hazai és nem
zetközi sajtó képviselőinek száma 

elérte a százat, és összesen 624 akk
reditált vendég érkezett Miskolcra a 
CineFest idejére – ebből 40 százalék 
külföldi vendég volt.

A versenyfilmek alkotói közül 
35en érkeztek a városba, a mozi
zó közönség száma majdnem elérte 
a 15 ezret, míg a koncerteken és ki
egészítő szakmai programon 10 ez
ren vettek részt. A CineFest idejére 
Miskolcra érkezők 1333 vendégéj
szakát töltöttek a városban.

Idén is megemlékeztek a miskol
ci születésű, Oscardíjas rendező
ről, Pressburger Imréről szülőhá
zánál, de számos új programmal is 

készültek a szervezők. Először volt 
Nemzetközi Ökumenikus Konfe
rencia, és a nagy sikert elért Nem
zetközi filmvásárnak is először 
adott otthont a fesztivál – Magyar
országon csak a miskolci filmfeszti
válon gyűlhettek össze a vásárlók és 
eladók, hogy megismerjék egymást.

– A fesztivál fejlődéséhez nagy
ban hozzájárult a Nemzetközi film
vásár, ami egyedülálló hazánkban. A 
siker a visszajelzések alapján egyér
telmű, a résztvevők egyhangúan ki
emelték; szükség van erre a vásárra. 
Tendencia, hogy minden nemzet
közi filmfesztiválon van vásár, így 

nagy előrelépés ez a CineFestnek – 
hangsúlyozta Bíró Tibor. Kiemelte, 
a nagy nemzetközi filmvásárokon 
a hazai forgalmazók és a szomszéd 
országok nem feltétlenül keresik 
egymást, a CineFesten azonban ki
fejezetten erre volt lehetőség. Ér
keztek Csehországból, Szlovákiából, 
Kárpátaljáról, Szlovéniából, Szerbi
ából, Erdélyből, Horvátországból is 
szakemberek, hogy itt találják meg 
a kapcsolatot a magyar forgalma
zókkal.

Ahogyan Bíró Tibor a jövő évi 
fesztivállal kapcsolatban elárulta, a 
szakmai programok, konferenci
ák jelentőségét és számát szeretnék 
erősíteni.

– Sok mindenen gondolkozunk 
a jubileumi CineFesttel kapcsolat
ban. Még korai bármit mondani, 
de mindenképp lesz extra program, 
hiszen a 10. fesztivál lesz. A szakmai 
találkozók, konferenciák területén 
szeretnénk erősíteni, színesebbé 
tenni a kínálatot. A filmek színvo
nala miatt, úgy vélem, nincs szé
gyenkezni valónk, ha jövőre is ilyen 
versenyprogram lesz, bátran állha
tunk ki a nemzetközi szakma elé – 
tette hozzá a fesztiváligazgató.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Új szín a kulturális palettán
Nyitva van az Aranykapu, és az egész 
város gyermekközönségét szeret-
nék megszólítani az Aranykapu Gyer-
mekbirodalom szervezői. 

Báb és gyermekszínházi előadá
sok, táncházak, a magyar népszo
kásokat bemutató foglalkozások 
és játszóházak várják a fiatalokat a 

Győri kapui református templom 
kertjében és közösségi termében.

– Színvonalas kulturális progra
mokat szeretnénk kínálni a gyer
mekeknek, melyek a keresztény ér
tékeket közvetítik, ápolják a magyar 
népi kultúrát, és őrzik a hagyomá
nyokat – hangsúlyozta Kapusi Sza
bolcs művészeti vezető, bábszínész.

A Győri kapui református temp
lomban idén adták át az altemplo
mot, ahol – mint mondta – rengeteg 
munkával elkészült egy gyönyörű 
közösségi tér, amit szeretnének szí
nes programokkal megtölteni – na
gyot gondolva, már nemcsak a gyü
lekezet fiataljai számára.

– Jeles napokhoz, fontosabb nép
szokásokhoz kapcsolódóan komp
lexebb műsorokkal készülünk. Tég
láról téglára építkezünk.

Mint a művészeeti vezető mond
ta, nem konkurensei szeretnének 
lenni a város hasonló profilú szer
veződéseinek, hanem színesíteni 
akarják Miskolc kulturális palettáját. 
Legközelebb, október 14én, a szü
rethez kapcsolódóan az Esztenás 
együttes táncháza, majd egy héttel 
később, október 21én a Vaga Ban
da Paprika Jancsi és az ördögök 
című bábszínháza szórakoztatja a 
kicsiket.                                       Kujan I.

HIrdeTés

Litván sci-fié a fődíj
A litván Kristina Buožytė filmje, 
a „Eltűnő hullámok” (Vanishing 
Waves) nyerte a 9. Jameson 
CineFest Miskolci Nemzet-
közi Filmfesztivál fődíját, a 
Pressburger Imre-díjat. 

Bíró Tibor fesztiváligazgató a 
szombati díjátadó köszöntőjében 
elsősorban számszerű adatok
kal szolgált a díjátadó résztvevői
nek (a fesztiváligazgató értékelő
jét lásd másik cikkünkben).

– Egy olyan városban va
gyunk, ahol szeretik a kultúrát – 
ezt már Halász János, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
parlamenti államtitkára mond
ta. Kiemelte, öröm számára lát
ni, hogy Miskolcon megterem
tették a lehetőséget arra, hogy 
hazai és a külföldi fiatal filmesek 
munkáját megismerhessék mi
nél szélesebb körben.

– Miskolcon az elmúlt kilenc 
évben létrejött hazánk legérté
kesebb filmfesztiválja, melyet 
érdemes támogatni – tette hoz
zá Halász János.

Kriza Ákos, Miskolc polgár
mestere elmondta, fennállása óta 
a legsikeresebb CineFestet ren

dezték meg idén, ez pedig kitűnő 
alap, hogy jövőre, a jubilálás évé
ben még a mostaninál is nagyobb 
sikereket érjen el a rendezvény.

– Büszke vagyok a szervezők
re, akik akarattal, hittel, összefo
gással évről évre nívósabb, szer
vezettebb fesztivált hoztak létre. 
Büszke vagyok azokra a szer
vezetekre, akik tagokat delegál
tak a zsűribe, ezzel megtisztel
ve a filmfesztiválunkat. Büszke 
a filmesekre, rendezőkre, akik 
filmeket küldtek, alkotásaik
kal neveztek a CineFestre, a kö
zönségre, akik egyre jobban ér
deklődnek a versenyfilmek iránt 
és a támogatókra, akik lehetősé
get láttak a fesztiválban – hang
súlyozta Kriza Ákos.

Végül Havas Ágnes, a Magyar 
Nemzeti Filmalap vezérigazgató
ja köszöntötte a díjátadón meg
jelenteket, méltatta Miskolc és a 
CineFest szerepét, mint mondta, 
a városban egy olyan rendezvény 
született, melyre nemcsak ha
zánkból, de egész Európából, sőt 
az egész világról figyelnek.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

A Pressburger-díjas Kristina Buo žy-
tė Halász János államtitkárral 

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Szerkesztőségünk  
az alábbi címen érhető el:
3525 Miskolc, KisHunyad u. 9. 
Fax: 46/503508
Tel.: 46/503500/215 mellék 
Email: info@mikom.hu
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A hidegre készülve: erősítsük 
immunrendszerünket!
Bár a nyári időszakban feltöl-
tődik az ember szervezete vita-
minokkal, érdemes már a hide-
gebb idő beállta előtt elkezdeni 
immunrendszerünk további 
erősítését. Fokozhatjuk a vita-
minbevitelt, de vannak egyéb 
módszerek is.

Ezek közé sorolható a fényágy 
is, amely segíthet a méregtele-
nítésben. Kisgyermek- és fiatal-
korban a fertőzések megelőzése, 
a koncentrálóképesség és a tel-
jesítőképesség javítása a cél. Az 
időskori panaszok között pedig 
jellemzően a reumás és ízületi 
problémák szimptómáinak javí-
tása, valamint a változó kor tü-
neteinek enyhítése a legfonto-
sabb.

– Természetesen ki-ki sa-
ját panasza kapcsán tapasztal-
hatja meg a fényágy jótékony 
hatásait – mondta el lapunk-
nak Fenyő Márta biofizikus, a 
polarizáltfény-ágy feltalálója. – 

A fényágy használatát elsősor-
ban a megelőzésben szeretném 
kiemelni – hangsúlyozta. Az im-
munrendszer erősítése által az 
ősszel-télen sűrűn jelentkező fel-
ső légúti megbetegedések meg-
előzhetővé válhatnak. Ez külö-
nösen fontos olyan gyermekek 
esetében, akik közösségben szin-
te azonnal megbetegednek, hete-
kig otthon vannak, és a betegség 
általában komoly dózisú antibio-
tikum szedésével jár. Ha a beteg-
ség mégis bekövetkezik, akkor is 
érdemes használni a fényágyat, 
mert a fertőzés lefolyása jelentő-
sen megkönnyíthető és lerövidít-
hető.

A teljes test kezelése polari-
zált fénnyel segít a sejtek anyag-
cseréjében, valamint a szervezet 
méregtelenítésében is. A fényke-
zelést bátran használhatják cse-
csemők – akár néhány hetes kor-
tól is – gyerekek, felnőttek és akár 
idős emberek is.

K. I.

Kezeléseink gyógyítják még:

ü fejfájás, migrén ü gyomorsav-, bélproblémák
ü potenciaproblémák ü magas vérnyomás
ü méregtelenítés ü szenvedélybetegségek: dohányzás
ü klimaxos tünetek

Bejelentkezés: 06-70/369-2283 vagy 06-20/554-2906
www.atformalo.hu Kata 15 kilót fogyott 2 kúrával. Ön is képes rá!

Hatékony fogyókúra és közérzetjavítás fülakupunktúrával!

A Hirdetés felmutAtójánAK 2000 ft Kedvezmény!

Szépek, színesek, de veszélyesek is lehetnek!
Ősszel különösen sok bo-
kor, cserje hoz nem egy eset-
ben mérgező termést. Ezért 
vigyázzunk ezekkel, bármi-
lyen szépek is – különösen a 
gyerekekre jelenthetnek ve-
szélyt. Bár, ahogy azt egy pi-
aci eset mutatja, a felnőtteket 
is megtéveszthetik. 

Egy, bizonyos esetekben kifejezet-
ten mérgezőnek tartott bogyót, 
úgynevezett „ebszőlőt” árult áfo-
nyaként a napokban a Búza téri pi-
acon egy idős asszony. A dologra 
egy vásárló figyelt fel, az árut elko-
bozták és megsemmisítették. 

– Az idős hölgy azt mondta, tel-
jesen jóhiszeműen járt el, ő maga 
is áfonyának hitte és fogyasztotta a 
kérdéses terméket – nyilatkozta Kle-
ment Attila, a Búza téri vásárcsar-
nok vezetője. Mint megtudtuk, nem 

nagy mennyiségű áruról volt szó, de 
felhívták a piac gombavizsgálójá-
nak figyelmét, hogy fokozottan el-
lenőrizze az őstermelők áruit. Az 
árucsarnok vezetője hangsúlyozta, 
hogy tudomásuk szerint nem for-
dult még elő hasonló eset, egészség-
károsodás sem történt, így nem lát-
tak indokoltnak további intézkedést.

Müller Szilvia dietetikus sze-
rint „ebszőlő” néven több fajtát is 
ismernek, a legelterjedtebb, úgy-
nevezett „kerti ebszőlő” esetleges 

mérgező tulajdonságára vonatko-
zó adatok egyelőre ellentmondá-
sosak. Az éretlen, belül még zöld 
húsú bogyók úgynevezett solanin 
nevű toxint tartalmaznak, mér-
gezőek, ilyen állapotban tilos fo-
gyasztani. A teljesen érett, megpu-
hult gyümölcs azonban – főzött 
állapotban – dzsemnek, lekvárnak 
feldolgozva állítólag fogyasztható. 

Müller Szilvia felhívta a figyel-
met, hogy ősszel különösen sok 
bokor, cserje hoz nem egy esetben 

mérgező termést. Nem csupán az 
erdőkben, a városi parkokba, ját-
szóterek szélére is előszeretettel 
ültetnek ilyen „bogyókkal” ren-
delkező dísznövényeket. Ezért na-
gyon fontos az elővigyázatosság, 
különösen a gyerekek esetében. 
A nagyobbak figyelmét hívjuk fel, 
hogy semmilyen körülmények 
között ne fogyasszanak, kóstolja-
nak meg ismeretlen növényeket, 
a kisebbeket pedig ne tévesszük 
szem elől, ha ilyen területeken já-
runk velük. Előfordulhat, hogy a 
növény fogyasztása után, némi 
idő elteltével jelentkeznek a tüne-
tek – ilyen lehet a habos, véres há-
nyás, benne növényi részekkel, a 
hasmenés hasi görcsökkel, fellép-
het zavartság, hólyagos bőrkiütés, 
nehézlégzés, izomgörcs, esetleg 
eszméletvesztés is. Ilyenkor azon-
nal hívjunk mentőt, s próbáljuk 
beazonosítani az elfogyasztott nö-
vényt, ezzel megkönnyíthetjük az 
orvosok munkáját.  

Szepesi S. | fotó: Mocsári L.

A hallás képessége nem ajándék, tenni kell érte
Az egyik legfontosabb érzékszer-
vünk a fülünk, hiszen segítségével 
érzékeljük a minket körülvevő han-
gokat.

A hallás – a látáshoz hasonló-
an – egy bizonyos kor után rom-
lani kezd. A szakemberek szerint 
nagyjából 45 év körül a hallásban 
fiziológiai hanyatlás kezdődik, ter-
mészetszerűen 70 éves korunk-
ban már nem úgy hallunk, mint 20 
évesen, a panaszok jelentkezésének 

ideje és mértéke azonban sok min-
dentől függ. 

Az egészség megőrzésébe a hal-
lás romlásának késleltetése is bele-
tartozik, de ha valaki nem hall jól, 
nem feltétlenül van automatiku-
san szüksége hallókészülékre – ezt 
a hallásveszteség típusa határoz-
za meg.

– Néhány hallásprobléma-típust 
lehet gyógyítani, például gyógyke-
zeléssel, ilyen az úgynevezett felső 
légúti hurut is, mely a felső légúti 

melléküregek gyulladásából ered. 
Más típusokat műtéttel lehet or-
vosolni: a vezetéses nagyothallást 
hallócsont- vagy dobhártyaüreg-
plasztikával, illetve dobhártya-
plasztikával, a probléma típusától 
függően – hangsúlyozta Horváth-
né Kalló Alice hallásspecialista, egy 
miskolci hallásközpont vezetője. 
Azonban kiemelte, a nagyothallás 
több mint 80 százaléka idegi erede-
tű, főként a belső fülben lévő káro-
sodások miatt. Ezekben az esetek-

ben a megoldás a hallókészülékek 
különböző formáinak használatá-
ból áll, a nagyothallás szintjétől és 
egyéb tényezőktől függően. 

A halláscsökkenés általában las-
sú és folyamatos romlás. A legfon-
tosabb, hogy a fennálló problémá-
kat minél korábban kezeljük, így 
nagyobb eséllyel sikerül megolda-
ni azokat, mert a kezelés hiánya a 
hallás memóriaveszteségéhez ve-
zethet, vagyis bizonyos frekvenci-
ákat vagy frekvenciasorozatokat 
többé már nem hall az agy, s elfe-
lejti ezeket.

Kiss J.
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Jellemvonásaitól teljesen szokatlan módon elbizonytalanodhat pár 
dologgal kapcsolatban. A döntésképtelenség érzése nehéz teher lesz, úgy érezheti, nem tud vá-
lasztani egy fontosnak tűnő kérdésben. Nem tud, vagy nem akar? Esetleg nem érzi jónak az időt ki-

mondani, merre tovább? Higgye el, nem szégyen segítséget kérni bizalmasaitól!

BiKa (04. 21–05. 21.) Attól, hogy itt az ősz, még nem kell mélabúsnak lennie! Legfeljebb 
apróságok nyomaszthatják, de mindent meg tud oldani. Végre eljöhet az a pillanat, amikor azt csi-
nálhatja, ami igazán közel áll a szívéhez. Nem sikerül minden, amibe belekezd? Számos, régóta hú-

zódó ügye van? Ez nem ok arra, hogy keseregjen, ezek megoldandó feladatok. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Ezekben a napokban sokkal több figyelmet kell szentelnie ideje 
és energiája megfelelő beosztásának. Minden nap határozza meg a legfontosabb feladatokat, sor-
rendjüket, ez sokat segít majd. Nem utolsósorban szánjon egy picivel több időt a megfelelő pihe-

nésre. Ha most tanulásra szánja energiája egy részét, akkor sem kell túlhajszolnia magát. 

ráK (06. 22–07. 22.) Meglepő gyorsasággal fordulhat önnel nagyot a világ, jelentős vál-
tozások történhetnek munkahelyén, magánéletében is. Több, gyorsan megoldandó tennivalót ag-
gatnak a nyakába, és új kapcsolatokat is kialakíthat. Nem biztos, hogy mindegyikből hasznot húz-

hat, de mindegyik tartogat valami tanulnivalót, plusz tapasztalatot.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Most nagyon nehezen viseli a hétfőt, szinte menekülne 
a munka és a kötelezettségek elől. Ne vegyen magára azonnal mindent, és azt se hagyja, hogy má-
sok az ön nyakába varrják bánatukat. A hét közepén olyan feladatokkal bízhatják meg, melyekhez 

először nem fűlik a foga, ám minél jobban belemélyed, annál inkább kedvet érez majd hozzá. 

szűz (08. 24–09. 23.) A hét elején messze nem alakulnak úgy a dolgok, ahogy azt sze-
retné. Terveit át kell gondolnia, mert van, amit akármennyire is szeretne gyorsan elvégezni, csak a 
hét közepén tudja megoldani. Szerdától azonban a barátoktól, a családjától vagy munkahelyéről 

érkező pozitív hírek vidíthatják fel. Ne feledkezzen meg rutinfeladatairól se!

Mérleg (09. 24–10. 23.) Több jó ötlet pattanhat ki a fejéből, igyekezzen ezeket felje-
gyezni, mielőtt a rutinmunkák során elvesznének. Ez a hét kiválóan alkalmas arra, hogy bele is 
kezdjen egy új dolog megvalósításába. Megvan hozzá az ihlet, a jó lehetőség, a tettrekészség, és 

nem utolsósorban a kellő energia, sőt, ha szükséges, külső segítséget is kérhet.

sKorpió (10. 24–11. 22.) A hét elején érzékenyen reagál az önt érő hatásokra. Keres-
se a kompromisszumos megoldásokat és a békés megegyezéseket! Adódhatnak olyan pillanatok, 
amikor úgy véli, valaki csak a rosszat keresi önben. Nem tehet mást, mint hogy szemet huny az eset 

felett, és egy vállrándítással lerendezi az ügyet. Most ne bonyolódjon konfliktusokba.

nyilas (11. 23–12. 21.) Nagyszerű, egyben izgalmas, munkával és eredményekkel teli 
napok követik egymást, szakmai téren és érzelmekkel összefüggésben is önre ragyoghat a nap. Ha 
netán állásváltoztatáson töri a fejét, vagy mellékállás lehetőségét kutatja, akkor most kezdjen neki 

a keresésnek. Több lehetőség is tálcán érkezik, csak ki kell választania a megfelelőt. 

BaK (12. 22–01. 20.) Túl sok teher nyomja a vállát egy ideje, de eljött az a pillanat, amikor 
a munkán és a szívességeken túl önmagára is gondolnia kell, és némi pihenőidőt is muszáj beiktat-
nia. A feszített munkatempóból adjon egy kicsit lejjebb. Persze, a lazítás most sem jelentheti azt, 

hogy kötelezettségeinek nem kell eleget tennie. Fedezze fel energiatartalékait!

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Nehézkes, megterhelő napok várnak önre, a hét közepéig 
nem találja a helyét, amibe kezd, azt vagy nehézkesen, vagy eredménytelenül zárja. Ráadásul va-
laki nagyon felbosszanthatja, és ez a hét második felére is negatív hatással lehet, de ne adja fel! A 

kellemetlen hatások a hétvégére elmúlnak. Szánjon időt a hobbijára, az is segít majd.

HalaK (02. 20–03. 20.) Idegeskedés, kapkodás és feszültség jellemzi most a minden-
napokat. Lesz örömre is oka, de a sok teher, amit mások a vállára raknak, elveszi a kedvét. A hét má-
sodik felétől viszont könnyebb lesz a helyzete, így időt kell kerítenie azon ügyek elrendezésére, me-

lyeket hosszú ideje halogat. Ha összekapja magát, sokak szemében nagyot nőhet.
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Védett állataink

Tisztelt Olvasó! Arról már írtunk, hogy hazánk és a Bükk bővelkedik 
nemcsak szép, de védett növényekben is. Ugyanakkor védett állatok-
ban sincs hiány! Ezek közül négyet kell megfejteni most induló négy-
részes rejtvénysorozatunkban. A megfejtéseket együtt, egy levélben, 
legkésőbb október 25-én éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikáci-
ós Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között a Szerviz Iroda (Mis-
kolc, Mártírok u. 1.) felajánlásában Írországról szóló útikönyvet sor-
solunk ki. Előző játékunk helyes megfejtése: 1. Borzas szulák, 2. Parókás 
imola, 3. Poloskaszagú kosbor, 4. Berki lizinka. Baseballsapkát és mozije-
gyet nyert Gacsályi Zoltán, (Miskolc, Vasverő u.) és Urbán József, (Miskolc, 
Kőris utca). A sapkát a Szerviz Irodában, a mozijegyet pedig szerkesztő-
ségünkben vehetik át.

Modern fűtésszabályozás,  
próbafűtés igénylése
A MIHŐ Kft. tájékoztatja a tisztelt Felhasználó-
it, hogy a fűtési idény szeptember 15-én elkez-
dődött. A távhőszolgáltató a külső hőmérséklet 
függvényében, ma már a legkorszerűbb módon 
indítja be a fűtésszolgáltatást. 

Ez a korszerű megoldás az, amikor a hőközpontok sza-
bályozó elektronikája a külső hőmérséklet változása 
szerint automatikusan állítja be a radiátorokban kerin-
gő fűtővíz hőmérsékletét. Ez a hőközponti automati-
ka teszi lehetővé azt is, hogy az időjárás függvényében 
napközben leáll a szolgáltatás, majd a hűvösebb esti 
órákban újraindul. Ezzel a korszerű megoldással jelen-
tős mértékű energia takarítható meg. 

A MIHŐ Kft. Miskolcon minden lakóközösséggel 
megállapodást kötött a hőmérséklet függvényében 
történő automatikus fűtésindításról. Az időjárás ked-
vező alakulása miatt jelenleg még nem indokolt a fű-
tési idény indítása.  Azonban a lakóközösségek igény 
esetén a megállapodástól eltérő módon is rendel-
kezhetnek, ha az egy hőközponthoz tartozó összes 
társasházközösség írásban, a fűtési megbízottakon, 
vagy közös képviselőn keresztül ezt a MIHŐ Kft. felé 
külön jelzi.

A MIHŐ Kft. saját szolgáltatási rendszerén elvégez-
te a nyári karbantartást, a rendszerek készen állnak a 
fűtés beindítására. A zavartalan fűtésindítás feltéte-
le, hogy az épületek fogyasztói tulajdonban lévő köz-
ponti fűtési rendszere is üzemkész, ellenőrzött, kipró-
bált állapotban, a radiátorok elzáró szerelvényei pedig 
(amennyiben van ilyen) nyitott állapotban legyenek. 
Az ily módon felkészített fűtési rendszer már szükség 
esetén gyorsan, rövid idő alatt üzembe helyezhető.

Amennyiben az épületben több lakást is érintő fű-
tési probléma áll fenn, az épület közös képviselőjét ja-
vasolja a MIHŐ Kft. felkeresni, aki intézkedik a hiba el-
hárításáról.

A távhőfelhasználók és a szolgáltató közös érdeke 
a fűtési idény zavarmentes indítása, melyet a próba-
fűtés alapozhat meg. A közös képviselők, vagy fűtési 
megbízottak a MIHŐ Kft. központi diszpécserszolgála-
tánál (3524 Miskolc, Gagarin u. 52. sz.; tel.: 46/379-450; 
46/379-360) írásban igényelhetik a próbafűtést. A pró-
bafűtés hőközponti egységenként, vagy kazánházan-
ként indítható.

A MIHŐ Kft. javasolja az egynapos rendszerfelme-
legítést, az ilyenkor gyakorta fellépő hibák elkerülése 
érdekében. Az egynapos próbafűtés költségkihatá-
sa lakásnagyságtól függően kb. 200-250 Ft egy napra, 
mely a hődíjban fog jelentkezni.

A próbafűtéssel kiszűrhető leggyakoribb hibák:
l levegősödés (csörög a radiátor)
l  termosztatikus radiátorszelepek letapadása  

(a nyáron zárt álláson felejtett szelepeknél  
fordul elő)

l szerelőszinti zárt szerelvények
l dugulások
l radiátorok, csövek lyukadása
l  radiátorszelep-csöpögések, tömítések hibáinak 

javítása, stb.
A MIHŐ Kft. javasolja olyan időszakban elvégeztetni a 
próbafűtést, amikor a szolgáltatást igénylő távhő felhasz-
nálók jellemzően otthon tartózkodnak (pl.: hétvégén). A 
radiátorok felmelegedése könnyen ellenőrizhető vissza-
jelzést ad a rendszer működéséről, ezáltal az esetlegesen 
felmerülő hibák a fűtésindításig elháríthatók.

Tisztelettel: MIHŐ Kft.

Próbafűtés, új hőforrás, régi árak
Dátum szerint nincs olyan, 
hivatalosan meghatáro-
zott időpont, amikor ősz-
szel a fűtést mindenképpen 
be kell indítani, azonban a 
fűtési idény a jelenlegi jog-
szabályok szerint szeptem-
ber 15-től május 15-ig tart. 
A miskolci távfűtésben ez az 
ősz újdonságokat is hozhat.

– Az előző éveknek megfelelően tár-
saságunk automatikusan beindít-
ja a fűtésszolgáltatást, amennyiben a 
napi középhőmérséklet előrelátható-
lag három, egymást követő napon 12 
oC, vagy egy napon át 10 oC alatt ma-
rad. A lakóközösségek azonban ettől 
eltérő módon is rendelkezhetnek – 
mondta el lapunknak Nyíri László, a 
MIHŐ ügyvezető igazgatója.

A korábbi évek tapasztalatai alap-
ján, várhatóan idén több lakókö-
zösség igényelni fogja a próbafűtés 
lehetőségét. Jellemzően a fűtésindí-
táshoz közeli időpontokban szoktak 
a megrendelések beérkezni.

– Minden évben javasoljuk az 
egynapos rendszerfelmelegítést 
próbafűtésként elvégezni. Ez lehető-
séget nyújt arra, hogy időben, még a 
fűtési idény indulása előtt kiderülje-
nek a fűtési rendszer esetleges mű-
ködési hiányosságai – hangsúlyoz-
ta Nyíri László, aki azt is kiemelte: a 
próbafűtés költségeként csak a tény-
legesen felhasznált hőmennyiség 
díja jelenik meg a számlában. En-
nek várható költségkihatása a lakás 
nagyságától függően 200-250 forint 
egy napra. – Továbbra is odafigye-
lünk arra, hogy a távhőfelhasználók 

energiaköltségeit lehetőség szerint 
csökkentsük, éppen ezért a napköz-
beni fűtésszüneteltetéssel az időjá-
rás függvényében a jövőben is élni 
fogunk – tette hozzá az igazgató. 

Nemrégiben nagy sajtóvisszhan-
got kaptak a magas fűtésszámlák 
egyes, egyedi mérővel ellátott társas-
házakban. Ezzel kapcsolatban lehe-
tett szerződésmódosítást kérni, ám 
a lakóközösségek a költségosztás-
ra szakosodott társaságokkal állnak 
szerződéses jogviszonyban, ezért 
ennek módosítása is az ő hatáskö-
rük. A közös képviselőknek nincs 
olyan kötelezettségük, hogy bemu-
tassák a szerződésmódosításokat a 
MIHŐ-nek. A magas fűtésszám-
lák általában ott jelentkeztek, ahol 
a költségosztásra vonatkozó szer-
ződést nem módosították a 2011-
es, ide vonatkozó kormányrendelet 
szerint, amely a légköbméter-ará-
nyos és a költségosztó által megha-
tározott részt szabályozza.

A PannErgy Nyrt. nemrégiben ar-
ról tájékoztatta szerkesztőségünket, 
hogy megfelelően haladnak a geo-
termikus rendszer építési munkái.

 – Munkatársaink fokozott ütem-
ben végzik a hővezeték fektetésé-

vel és műszaki állomások kiépíté-
sével kapcsolatos munkákat annak 
érdekében, hogy novemberben 
megkezdődhessen a korábbiaknál 
lényegesen olcsóbb és környezet-
barát geotermikus hő betáplálása 
a MIHŐ-rendszerbe – nyilatkozta 
Bokorovics Balázs, a társaság igaz-
gatótanácsának elnöke.

Rövid távon ugyan nem befo-
lyásolja a távfűtés árát a miskol-
ci geotermikus projekt, hosszú tá-
von viszont a lakosság is érezheti az 
előnyét. A Mályiban kitermelt for-
ró vízzel ugyanis olcsóbban lehet 
hőt előállítani, mint a földgázüzemű 
erőművekkel. 

A távfűtés árát és a hozzá tarto-
zó támogatást most már nem az 
önkormányzat, hanem az ener-
giahivatal határozza meg. Az 
energiatermelők egyelőre még 
nem kaptak hivatalos értesítést 
arról, hogy milyen tarifát alkal-
mazhatnak októbertől. A Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium köz-
leménye szerint azonban szinten 
tartják a rezsiköltségeket, vagy-
is a lakossági fogyasztóknak most 
ősszel nem kell újabb drágulásra 
számítaniuk.                               Sz. S.



Hírességek fala – olimpiai bajnokokkal
A Magyar Kupa C csoport-
jának selejtezőjén mutat-
kozott be hazai közönség 
előtt az MVSI férfi vízilab-
dacsapata. A torna után fel-
avatták a hírességek falát a 
sportuszoda névadójának 
főszereplésével.

A Kemény Dénes Városi Sport-
uszoda falát vasárnaptól a Sydney-
ben, Athénban és Pekingben győz-
tes vízilabdások kéznyoma díszíti, 
fölöttük a legendás szakember ne-
vével. A válogatott szövetségi kapi-
tányi posztjáról 16 év után éppen a 
napokban leköszönő Kemény Dé-
nes és nyolc olimpiai bajnok vízi-
labdázója – Kósz Zoltán, Steinmetz 
Barnabás, Benedek Tibor, Gergely 
István, Székely Bulcsú, Kiss Gergely, 
Hosnyánszky Norbert, Kis Gábor 
– részvételével avatták fel a híressé-
gek falát.

Kriza Ákos polgármester az ava-
táson elmondta, az elmúlt 16 év 
előtt tisztelegnek, amit a magyar ví-
zilabda-válogatott és kapitánya fan-

tasztikus sikerekben együtt töltött. 
A világversenyeken elért 24 érem 
mellett azonban másra is érdemes 
visszaemlékezni Miskolc polgár-
mestere szerint.

– Becsülettel, tisztességgel olyan 
csapat fejlődött ki Kemény Dénes 
irányítása alatt, melynek minden 
tagjának volt tartása a nehéz helyze-
tekben is. Mérce ez a 16 év a miskol-
ci gyerekek, sportolók és az uszodá-
ba járók előtt egyaránt – mondta.

Szabó Brigitta, az uszodát üze-
meltető MVSI ügyvezető igazga-

tója közvetlenül Kemény Dénes-
hez címezte szavait. Köszönetet 
mondott azért, hogy elhozta olim-
piai bajnok sportolóit, ami óriási 
élmény a sportiskola fiataljai szá-
mára. Hozzátette, számít Miskolc 
új vízilabdacsapata a szövetségi ka-
pitány figyelmére. Az ügyvezető-
től egy aranyozott táblába vésett 
karcolatot kapott az aranykovács 
szakember, aki a fal leleplezését kö-
vetően azt mondta, minden, amit 
elértek az elmúlt bő másfél évtized-
ben, játékosai érdeme. Köszönetet 

mondott a városnak és a csapat fő-
szponzorának, ugyanakkor elárul-
ta, korábban kicsit hiányérzete volt 
a város vízilabdaéletével kapcsolat-
ban.

– Nagy öröm, hogy ma már 
van felnőtt vízilabdacsapata Mis-
kolcnak. Úgy gondolom, kemény 
munkával 2-3 éven belül élvonal-
beli együttese lehet a borsodi me-
gyeszékhelynek. Úgy látom, a város 
is rendkívül lelkes a sportág iránt, 
magam is szeretném, hogy itt is mi-
nél több gyerek járjon le az uszodá-
ba – mondta a kapitány.

Kiss Gergely, háromszoros olim-
piai bajnok vízilabdázónk Kemény 
Dénes döntéséről elmondta, bár-
mennyire is várható volt, nehezen 
élték meg csapattársaival. A válo-
gatott szerinte továbbra is az élme-
zőnyhöz fog tartozni. A miskolci 
klub pedig pár éven belül sikereket 
érhet el, de ez türelmet kíván.

– A kitűnő feltételek adottak 
a jó eredmény eléréséhez, remek 
kis csapat lehet majd a miskolci – 
mondta a vízilabdázó, aki hozzátet-
te, óriási büszkeséggel tölti el, hogy 
a hírességek falán az ő keze nyoma 
is szerepelhet.

K. I., S. P. | fotó: Mocsári L.

a város lapja

MiNap

II. (IX.) évfolyam 39. szám | 39. hét | 2012. szeptember 29.

sport  9

Szeptember 29. | Szombat » Torna: MVSI Kupa. Zrínyi Ilona Gimnázium. 10.30. 
» Röplabda: NB I, Albrecht-Miskolci VSC – Veszprémi ESC. Csokonai utcai csarnok, 17.00 
» Kézilabda: NB II Észak-Kelet, MVSI – Hajdúszoboszlói KSKE. Egyetemi körcsarnok, 15.00 
» Atlétika: MVSI Kupa. Diósgyőri stadion, 11.00 » Szabadidősport: Éjszakai futás. 
Városház tér, 21.30.

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

október 2. | kedd » Jégkorong: MOL Liga, Újpesti TE – Miskolci Jegesmedvék, Újpes-
ti Jégcsarnok, 18.00.

október 5. | péntek » Labdarúgás: NB I, DVTK – MTK. Diósgyőri stadion, 19.00 » 
Jégkorong: MOL Liga, Miskolci Jegesmedvék – Ferencváros-ESMTK. Jégcsarnok, 18.30.

október 6. | Szombat » Kosárlabda: NB I/A csoport, DKSK-Miskolc – AKSC Szekszárd. 
Generali Aréna, 17.30 » Amerikaifutball: Junior kupa, Miskolc Steelers – Budapest Wolves, 
Rendészeti szakközépiskola, 14.00.

október 7. | vaSárnap » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci Jegesmedvék – HSC Csík-
szereda. Jégcsarnok, 18.00 » Floorball: OB2, Miskolci SzFSE – Kecskemét-Ares. Generali Aréna, 
13.00 » Hegyi kerékpár: IX. Üveghuta Kupa. Bükkszentlászló, 10.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

» Bodonyi világbajnok! Aranyérmet szerzett a római ifjúsági maraton-világbajnokságon 
kenu egyesben Bodonyi András, a Diósgyőri Kajak-Kenu Sport Club versenyzője. A miskolci kenus 
végig a portugál Amorimmal meccselt az első helyért, majd a negyedik körben ellépett, és több 
mint 15 másodperccel verte meg riválisát, valamint másfél perccel a másik magyar indulót, Var-
ga Patrikot.

» Emlékversenyt nyertek. Több mint 300 résztvevővel rendeztek Tóth Péter-emlékver-
senyt a judósok számára a hétvégén Egerben. A Miskolc Városi Sportiskola 42 indulójából 30 csel-
gáncsos dobogós helyezést ért el, s az összesített eredmények alapján 150 ponttal a legeredmé-
nyesebb csapatnak bizonyult az MVSI.

röviden ›››››››››››››››››››››››

1400 diósgyőri az Üllői úton
A hétközi Magyar Kupa-továbbju-
tás után a Ferencvároshoz látogat 
az NB I 9. fordulójában a DVTK.

A Paks elleni siker (1–0, gólszer-
ző: Bacsa Patrik) után a hato-
dik helyen, az előtte álló Vide-
otonnal együtt 14 ponttal várja 
az NB I 9. fordulóját a DVTK. A 
piros-fehérek önbizalomnövelő 
győzelemmel hangoltak az él-
vonal folytatására: 7–0-s oros-
házi sikerével a Magyar Kupa 
3. fordulójába jutott Sisa Tibor 
együttese. A zárt kapus mérkő-
zésen l’Imam Seydi mesterhár-
mast szerzett, a francia-szenegá-
li támadó mellett Vadász Viktor, 
Gosztonyi András, Tisza Tibor 
és Bacsa Patrik talált be a hazai-
ak kapujába.

A Diósgyőr vasárnap az 
Albert Stadionban lép pályá-
ra a tabellán nyolcadik FTC el-
len. Az előző szezonban a máso-
dik fordulóban találkozott a két 
csapat az Üllői úton, ahol parázs 
mérkőzésen Liban Abdi és José 
Luque góljával 1–1-re végeztek. 
A DVTK Francisco Gallardo és 
Pál Szabolcs kiállítása miatt ki-
lenc emberrel fejezte be a mérkő-
zést, míg az ősz utolsó mérkőzé-
sén, november utolsó napjaiban, 
telt ház előtt elvitte a három pon-
tot Miskolcról a Fradi.

Ahogy a tavalyi és az azelőt-
ti összecsapásokat, a hétvégi der-
bit is nagy várakozás előzi meg a 
szurkolók részéről. Első körben 
1100 jegyet biztosított a zöld-fe-
hér klub a diósgyőrieknek, ebből 
ezret hétfőtől kezdtek el árulni 
Miskolcon. A belépőket gyakor-
latilag két nap alatt elkapkodták, 
így újabb háromszázat küldött 
az FTC. Azok a drukkerek, akik 
nem tudtak Miskolcon belépő-
jegyhez jutni, megtehetik azt va-
sárnap az Albert Stadion vendég-
pénztárában.

A vonattal utazók Budapesten 
a Keleti pályaudvar – Albert Sta-
dion (és vissza) távolságot a BKK 
különjáratú autóbuszaival tehetik 
meg, amit vonaljeggyel vehetnek 
igénybe.                           S. P. | fotó: M. L.

HIrdetés

Gyermekatléták 
Szombaton rendezik az atlé-
táknál 14 éves hagyományok-
kal rendelkező MVSI Kupa má-
sodik fordulóját a diósgyőri 
stadionban.

Az atlétáknál van a legna-
gyobb hagyománya a sport-
iskolai kupának Miskolcon: 
a versenyt 1998, azaz a MISI 
(mai nevén MVSI) megala-
kulása óta rendezik meg. A 
tehetségek 60 méteres sík- 
és gátfutásban, 300, 600 és 
1000 méteren, távolugrásban, 
kislabdadobásban, valamint 
magasugrásban állnak rajt-
hoz szombaton, majd 4 x 50 
méteres váltófutással zárnak.

A verseny célja a sportág 
népszerűsítése, versenylehe-
tőség biztosítása és a tehet-
ségek kiválasztása a Miskolc 
Városi Sportiskola számára.

A három miskolci klub – 
MVSI, Hangyaboly SE, No-
mád SC – mellett hat vá-
ros – Eger, Heves, Budapest, 
Debrecen, Kazincbarcika, 
Kassa – egyesületének 2000–
2003-as születésű versenyzői 
állnak rajthoz, közel kétszá-
zan.                                            S. P.

Jövő héten elkezdi a DKSK is
A DKSK-Miskolc nyílt 
edzéssel és szurkolói ankét-
tal hangolt a női kosárlabda 
élvonalának szerdai rajtjára.

A kilenc felnőtt játékos és Peresz-
tegi Nagy Ákos vezetőedző várta a 
DKSK-Miskolc női NBI/A csopor-
tos kosárlabdacsapatának drukke-
reit kötetlen beszélgetésre a sport-
csarnok emeleti tárgyalójába a 
csütörtök délutáni edzés után, me-
lyet szintén megtekintett néhány 
szurkoló. A diósgyőrieket az ala-
pozás kezdetétől irányító szakem-
ber először bemutatkozott, majd 
röviden beszámolt a felkészülésről, 
mely során nyolc edzőmérkőzésen 
gyakorolt együtt a keret.

– A felkészülési találkozók szá-
mát illetően maradt bennem hi-
ányérzet, mert több mérkőzést le-
mondtak ellenfeleink. Az ezeken 
a gyakorlásokon tapasztalt agresz-
szív, labdabiztos, gyors tempójú já-
tékot várom a bajnokikon is. Tet-
szett, hogy alig jutottak ellenfeleink 
ötven pont fölé. Már az edzőmecs-
cseken kiderült, hogy két stabil kez-

dőcsapatnyi játékos vár bevetésre, 
és a saját nevelésű fiatal játékosaink-
ra is számíthatunk, tehát bő a takti-
kai repertoár. Egyesült államokbeli 
játékosainktól, Lenita Sanfordtól és 
Brittainey Raventől sokat várunk; 
célunk az első hatba kerülés a szer-
dán induló pontvadászatban – so-
rolta Peresztegi Nagy Ákos.

A vezetőedző elmondta, egyez-
tették a saját, a labdarúgó és a jégko-
rong bajnoki meccsidőpontokat, és 
úgy néz ki, megoldást találtak arra, 
hogy ne keresztezzék egymást a 

DVTK, a Miskolci Jegesmedvék és 
a kosarasok mérkőzései. Az ankét 
előtt azt is megtudtuk, a DKSK csa-
patkapitánya idén a szülővárosába 
és nevelőegyesületébe nyolc év után 
visszatérő Bukovszki Mónika lesz.

Október 3-án, szerdán a Ceglé-
di EKK otthonában kezd a DKSK-
Miskolc, míg hazai környezetben az 
AKSC Szekszárd ellen debütál Pe-
resztegi Nagy Ákos és gárdája a Ge-
nerali Arénában, 6-án, szombaton 
délután fél 6-kor.

S. P. | fotó: Mocsári L.

Négy közé készül az MVSC
Néhány mérkőzést ugyan 
már az elmúlt hét végén le-
játszottak, a pontvadászat 
azonban csak most, szom-
baton indul be az NB I-es 
női röplabdabajnokságban. 

Kétség nem férhet hozzá, hogy a ta-
lálkozó esélyese a miskolci alakulat, 
amely a legutóbbi idényben a hato-
dik helyen zárt. De vajon milyen ál-
lapotban van most az együttes?

– Úgy gondolom, hogy el tudtuk 
végezni azt a munkát, amit tervez-
tünk – mondta Toma Sándor edző. 
– Természetesen voltak nehézsége-
ink, hiszen távozott tőlünk Leidgeb 
Noémi, ráadásul Oláh Csilla műté-

ten esett át, és ezért hosszabb időre 
kidőlt a sorból. A hátráltató ténye-
zők ellenére is sikerült eljutni arra a 
szintre, ahonnan bátrabban rugasz-
kodhatunk neki az előttünk álló fel-
adatoknak.

A vasutasok négy tornán is részt 
vettek, és folyamatosan javuló telje-
sítményt nyújtottak. 

– Békéscsabán még nagyon az út 
elején jártunk, szinte alig találkoz-
tak labdával a lányok, ott mindkét 
ellenfelünktől kikaptunk. Gödöl-
lőn már lényegesen jobban moz-
gott a csapat, a második hely értékes 
volt. A hazai környezetben meg-
rendezett Szlovák Aurél-emlék-
tornán már a döntőbe kerülésnek 
is nagyon örültem volna, de nyer-
tünk, és ez a maga nemében valódi 
bravúrnak számított. Legutóbb pe-

dig Szlovákiában játszottunk, ahol 
ugyancsak elsők lettünk, ráadásul 
a játékunk egyre biztatóbbnak tűnt.

Mindez a tavalyi hatodik helye-
zett csapat idei bajnoki célkitűzése-
it is befolyásolja.

– Szeretnénk bekerülni a leg-
jobb négy közé, de ez nem lesz 
könnyű, lesz vetélytárs jócskán. 
Azt szeretném, hogy egységes le-
gyen a csapatunk, hazai környe-
zetben minden ellenféllel szemben 
győzelemre törünk, és idegenben 
is el akarunk érni néhány bravúros 
eredményt. Így sikerülhet az előre-
lépés, amely rendkívül fiatal átlag-
életkorú együttesünktől hatalmas 
teljesítmény lenne – mondta a ter-
vekről az edző.

A vasutasok első bajnoki mérkő-
zésüket szombaton délután 5 órától 
játsszák a Csokonai utcai csarnok-
ban, ellenfelük a Veszprém lesz.

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

FELHÍVÁS
A közeljövőben megnyíló MiSkoLc BoLt BESzÁLLÍtói köréBE 

olyan miskolci és Miskolc kistérségében tevékenykedő
tErMELők éS kézMűVESEk jELEntkEzéSét VÁrjuk,

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

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

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

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

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

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

Bővebb információ: + 36 70 332-8122

Akció 2012. 09. 29-től 2012. 10. 06-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.

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.

SZENT JÁNOS 
GYÓGYSZERTÁR 
l gyógyszerek l tápszerek l kötszerek 

l homeopátiás szerek l gyógykozmetikumok 
l vitaminok l teák 

l egyéb termékek gazdag választékával 
várja ügyfeleit hétfőtől péntekig 7–19 h-ig,
szombaton 7–14 h-ig, vasárnap 7–12 h-ig

www.szentjanosmiskolc.novodata.hu

Miskolc,
Búza tér 14.

Telefon:
06-46/564-564

Bizományi árusításra átvesszük, vagy készpénzért megvesszük Öntől!
Más, jó állapotú gyermek- és felnőtt ruhadarabokat, valamint játékokat is átveszünk!

gyermekruha turi és Bizományi üzlet, a színháztól 50 méterre,  
a széchenyi út 19. szám alatti Weidlich-udvarban.

Tel.: 70/517-8644

Gyermeke kinőTTe az anorákjáT,  
őszi vaGy Téli kabáTjáT, bélelT nadráGjáT?

világszínvonalú kiállításon 
a ts Hungaria kft.
A TS Hungaria Miskol-
ci Járműjavító Kft. im-
már hatodik alkalommal 
vett részt a Berlinben két-
évente megrendezésre 
kerülő nemzetközi vas-
útipari szakvásáron. Az 
InnoTrans 2012 elneve-
zésű rendezvény ez év-
ben szeptember 18-tól 
21-ig tartotta nyitva ka-
puit a szakmai látogatók 
és a nagyközönség szá-
mára. A rendezvény szak-
mai jelentőségét tükrözi 
a több mint 2000 kiállító 
cég, valamint a 100 000 
fölötti látogatói létszám. 
A társaság részvétele a szakvásáron – csakúgy, 
mint a megelőző években – most is kiemelkedő-
en sikeres volt. Hosszú előkészítő munka eredmé-
nyeként több évre szóló szerződés aláírására került 
sor a European Rail Rent GmbH (ERR) németorszá-
gi székhelyű céggel, mely vasúti teherkocsik bérbe-

adásával foglalkozik. A szerződés az ERR tulajdonát 
képező, különféle típusú vasúti teherkocsik fővizs-
gálatára terjed ki. A TS Hungaria képviselői ezen kí-
vül több külföldi magánkocsi-tulajdonos céggel is 
biztató tárgyalásokat folytattak, úgy a teherkocsi-
gyártás, mind a javítás kapcsán. A vasúti kerék-

párok megfelelő szin-
tű karbantartása iránt is 
egyértelműen növekvő 
igény mutatkozik. Ez a 
terület különösen nagy 
jelentőséggel bír a tár-
saság számára, mivel a 
TS Hungaria Kft. jelenleg 
egy kiemelt beruházást 
hajt végre ezen a terü-
leten, mintegy 4,5 millió 
EUR értékben. A beru-
házási folyamat révén 
Kelet-Európa egyik leg-
korszerűbb vasútiteher-
kocsi-kerékpárjavító- és 
gyártó bázisa jön létre.



Szeptember 29. | Szombat
14.00–19.00 | Interaktív egészségnap. Mozgással a 

mellrák ellen. Hősök tere.

Szeptember 30. | vaSárnap
10.30 | Az elveszett kulcs meséje. Bábszínház.

október 1. | hétfő
15.45 | A miskolci Egressy Béni – Erkel Ferenc Zene-

iskola Ifjúsági Fúvószenekar koncertje. Polgár-
mesteri hivatal új bejáratának csarnokában.

16.20 | Térzene. Egressy Béni – Erkel Ferenc Zeneiskola 
Ifjúsági Fúvószenekar. Szent István tér.

18.00 | Lélek és élet zsoltárban és versben. Koleszár 
András mentálhigiénikus. Megyei Könyvtár.

19.00 | A Népszerű bérlet első hangversenye.  
A zene világnapja alkalmából. Művészetek Háza.

október 2. | kedd
09.30 | A legszebb szimfonikus tételek. Bócz Sándor 

zenetörténész előadása. Petőfi Könyvtár.
15.00 | Nyolckor a bárkán. A Szekszárdi Német Színház 

német nyelvű, feliratos előadása. Művészetek Háza.
17.00 | A templomos lovagok. Trux Béla könyvének be-

mutatója. Szabó Lőrinc Könyvtár.
18.00 | Ünnepi hangverseny a zene világnapja al-

kalmából. Európa-ház.
19.00 | Kispolgári nász. A Szekszárdi Német Színház tár-

sulat német nyelvű, magyar feliratos előadása. Művé-
szetek Háza.

október 3. | Szerda
18.30 | Jégkorszak 4. – Vándorló kontinens. Filmvetí-

tés. Ady Endre Művelődési Ház.

október 4. | cSütörtök
17.00 | Két hidrogénatom közösbe adta elektron-

jait. Asztalos Zsolt kiállítását Szabó Attila főiskolai tanár 
nyitja meg. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

17.30 | Kilencedik Kunszt. Kő, papír, olló.  
A Nagy Kunszt Kortárs Képzőművészeti Tanulmányi 
Múzeum kiállítását Szabics Ágnes képzőművész nyitja 
meg. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

18.00 | Rembrandt bibliai tárgyú festményei. 
Reisinger János előadása. Megyei Könyvtár.

október 5. | péntek
16.00 | D. Cimarosa: A titkos házasság. Operaklub. 

Miskolci Csodamalom Bábszínház.
17.00 | Olvasópróba Szervét Tibor színművésszel. II. 

Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.
18.00 | Nyugat Keleten. Kamarakiállítás  

Zsedényi Gyula miskolci fotográfus 1931-es, a miskolci 
Nyugat-est résztvevőiről készített felvételeiből. Miskolci 
Nemzeti Színház, emeleti társalgó.

19.00 | KulturSzett. Unikális Kamaraesték nyitóelőadás. 
Felsővárosi református templom gyülekezeti terem.

19.00 | Zenés kávéházi esték. A Miskolci Musical- és 
Dalszínház előadása. Művészetek Háza.

október 6. | Szombat
10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti gyer-

mekfoglalkozás. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
14.00 | Rádióamatőrök hagyományos, nyílt körű 

találkozója. Baross Gábor. u. 29/J.
16.30 | Az aradi tizenhárom. Bona Gábor egyetemi ta-

nár, hadtörténész előadása, majd Kedves Gyula Az aradi 
golgota című filmjének vetítése. Tiszáninneni Reformá-
tus Egyházkerület székház, nagyterem.

19.00 | Dolhai Attila lemezbemutató koncert. Ven-
dég: Vágó Bernadett. Művészetek Háza.

október 7. | vaSárnap
09.00–14.00 | Miskolczi vásár. Borkerttel, KrePP kor-

társ iparművészeti vásárral. Belváros.
10.00–13.00 | Játssz, énekelj, mókázz Vukkal és 

barátaival. Családi vetélkedő, játékmesterek a Miskolci 
Musical- és Dalszínház művészei. Megyei Könyvtár.

10.00–13.00 | Őszi kézműves manufaktúra. Óra-
rend-, könyvjelző- és minikönyv-készítés rátétes díszí-

téssel, préselt, szárított növényekből. Őszi Könyvtári Na-
pok. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

10.00–15.00 | Szabad Internet. Őszi Könyvtári Na-
pok. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

13.15 | Játssz, énekelj, mókázz Vukkal és bará-
taival. A családi vetélkedő eredményhirdetése. Őszi 
Könyvtári Napok. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

15.00 | Tarkabarka dalok. A Katáng együttes koncertje. 
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

» részletes programok: minap.hu
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HIrdetés

október 1. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Szemeszter, főiskolások, 
egyetemisták magazinja (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Mis-
kolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Mis-
kolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Ítéletnap, amerikai–Fülöp-
szigeteki film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

október 2. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Egészség-be-fektető klub 
(Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 20.35 Hír-
háló (Hálózat TV) 21.00 Csendes vadász, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

október 3. | Szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum (Hálózat TV) (12) 
17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, köz-
életi magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Miért pont az én lányom?, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

október 4. | cSütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Akinek sebeivel 
gyógyultatok meg…” (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a 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.

október 5. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Business-mix magazin 
(Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánló-
ja 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 utolsó tetoválás, új-zélandi–amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

október 6. | Szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent helyek 
üzenete (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 SlágerMix Attilá-
val (Hálózat TV) (6) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) (12) 23.00–07.00 Képújság.

október 7. | vaSárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show (Háló-
zat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Króni-
ka, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 Szelíd szerelem, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–07.00 Képújság.

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

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).

október 4–10. | 15.30 Bogyó és Babóca – 13 új mese; magyar animációs 
film | KN | (Béke-terem) | 17.00 Tüskevár; magyar családi film | KN | (Uránia-
terem) | 17.30 Barbara; feliratos német film | 12 | (Béke-terem) | 19.30 Lazhar 
tanár úr; feliratos kanadai film | 12 | (Uránia-terem) | 20.00 Amit még min-
dig tudni akarsz a szexről; amerikai vígjáték | 12 | (Béke-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Sammy nagy kalandjai 2 (MB pre-
mier, digitális 3d) | 6 | 10.00 (szo–v), 
14.00, 18.00, 20.00
Sammy nagy kalandjai 2. (MB pre-
mier) | 6 | 12.00 (szo–v), 16.00
Looper – A jövő gyilkosa (F premi-
er) | 16 | 10.45 (szo–v), 13.15, 15.30, 
17.45, 20.00 – 22.15 (p–szo)
Démoni doboz (F) | 16 | 17.45 – 22.30 
(p–szo)
Üss vagy fuss (F) | 16 | 13.30, 17.15 – 
21.45 (p–szo)
Step up 4. – Forradalom (MB digitá-
lis 3d) | 12 | 11.00, 13.15, 15.15, 17.30, 
19.45 – 22.00 (p–szo)
A Bourne-hagyaték (F) | 16 | 19.45 – 
22.15 (p–szo)
A feláldozhatók 2. (MB) | 16 | 14.00, 
16.15, 18.15, 20.30 – 22.30 (p–szo)

Ted (MB) | 16 |11.15 (szo–v), 15.30, 
18.00, 20.15
Csingiling (MB digitális 3d) | KN | 
10.30 (szo–v), 14.30, 16.15
Apa ég! (MB) | 16 | 19.30
Fékezhetetlen (F) | 16 | 10.00 (szo–v), 
14.15 – 22.00 (p–szo)
Kaptár – Megtorlás (MB) | 18 | 12.15 
(szo–v), 16.30, 18.30, 20.30 – 22.30 
(p–szo)
Jégkorszak 4. A vándorló kon-
tinens (MB digitális 3d) | 6 | 12.30 
(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 – szept. 27– okt. 3. ››››››››

» Az avasi búcsú előtti napon, szeptember 29-én tartják meg a miskolci egyházközségek 
napját a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium udvarán és a templom előtti téren, az immár hagyomá-
nyos főzőversennyel. A búcsúra vasárnap délelőtt kerül sor, a 10.30 órakor kezdődő szentmise szó-
noka Szocska Ábel bazilita szerzetes lesz.

» Hétfőn, október 1-jén megkezdődik a rózsafüzér imádkozása minden katolikus temp-
lomban, egész hónap során a helyben meghirdetett időpontokban. 

» A minorita templomban október 4-én tartják Szent Ferenc tranzitusának (átköltözé-
sének) ünnepét, Szent Ferenc Kisnővérei közreműködésével, az este 6 órakor kezdődő szentmise 
után. Pénteken, 5-én tartják meg a diósgyőri Szent Ferenc Katolikus Általános Iskola névadó ünne-
pét. Az iskola aulájában Palánki Ferenc segédpüspök mutatja be a szentmisét.

» Szombaton, 6-án délután fél 4-kor Lillafüreden, a Limpiászi keresztnél mutat be 
szentmisét Magyarországért Kalna Zsolt minorita tartományfőnök. Az adományokat a keresztfa 
felújítására fordítják.

hArAng-hírek ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››

A Miskolci szimfonikus Zenekar  
2012. október 1-jén, a ZENE VILÁGNAPJÁN 

rendezi Népszerű Bérletének első koncertjét  
az NKA támogatásával.

Műsoron Cser Ádám I. szimfóniája  
és Csajkovszkij VI. „Patetikus” szimfóniája

Jegyek a Művészetek Háza  
jegyirodájában kaphatók.

  www.mso.hu Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Mindenkor Sokszínűen, Önökért!

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

HIrdetés

Miskolci Nemzeti Színház – október
október 3. | Szerda | K | 19.00 éN 

és A KIsÖCséM / Bérletszünet
október 4. | cSütörtök | N | 19.00 

ÚrI MUrI / Nyilvános főpróba | K | 19.00 
éN és A KIsÖCséM / Bérletszünet | J | 
17.00 eGY ÓrA VerseK KÖZÖtt Mű-
vészeink társaságában / Bérletszünet 

október 5. | péntek | N | 19.00 
ÚrI MUrI / Bemutató (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet

október 6. | Szombat | N | 19.00 
ÚrI MUrI / Csiky (Alap, Arany, Ezüst) 
bérlet | K | 19.00 éN és A KIsÖCséM / 
Latinovits (Arany, Ezüst) bérlet

október 7. | vaSárnap | K | 17.00 
éN és A KIsÖCséM / Bérletszünet

október 9. | kedd | CS | 18.00 MI 
és MIsKOLC / Bérletszünet

október 10. | Szerda | N | 19.00 
ÚrI MUrI / Lehár (Alap, Arany, Ezüst) 

bérlet | K | 15.00 ÓZ, A NAGY VA-
rÁZsLÓ / Bérletszünet

október 11. | cSütörtök | N | 
19.00 ÚrI MUrI / Madách (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet | K | 15.00 ÓZ, A 
NAGY VArÁZsLÓ / Bérletszünet

október 12. | péntek | N | 19.00 
ÚrI MUrI / Vörösmarty (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet | K | 15.00 ÓZ, A NAGY 
VArÁZsLÓ / Bérletszünet

október 13. | Szombat | J | 19.00 
FeLOLVAsÓ sZÍNHÁZ / Bérletszü-
net | CS | 15.00 MI és MIsKOLC / Bér-
letszünet

október 17. | Szerda | J | 19.00 A 
GéZAGYereK / Nyilvános főpróba

október 18. | cSütörtök | N | 
19.00 CHICAGO / Nyilvános főpróba 
| J | 19.00 A GéZAGYereK / Bemuta-
tó előadás

október 19. | péntek | N | 
19.00 CHICAGO / Bemutató (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet | J | 19.00 A 
GéZAGYereK / Bérletszünet 

október 20. | Szombat | N | chI-
caGo / Egressy (Alap, Arany, Ezüst) 
bérlet | J | 19.00 A GéZAGYereK / 
Bérletszünet

október 21. | vaSárnap | N | 
19.00 CHICAGO / Szigligeti (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet 

október 24. | Szerda | N | 17.00 ÚrI 
MUrI / Latabár ifj. bérlet | K | 10.00  ÓZ, 
A NAGY VArÁZsLÓ / Habakuk bérlet, 
19.00 éN és A KIsÖCséM / Bérletszünet

október 25. | cSütörtök | N | 
16.30 ÚrI MUrI / Zrínyi ifj. bérlet | K | 
10.00 ÓZ, A NAGY VArÁZsLÓ / Hét-
mérföldes bérlet, 19.00 éN és A KIs-
ÖCséM / Madách (Arany, Ezüst)

október 26. | péntek | N | 19.00 
ÚrI MUrI / Földes ifj. bérlet | K | 19.00 
éN és A KIsÖCséM / Sárosi bérlet

október 27. | Szombat | N |  
19.00 ÚrI MUrI / Katona (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet | K | 19.00 éN és 
A KIsÖCséM / Upor (Arany, Ezüst) bér-
let | CS | 15.00 MI és MIsKOLC / Bér-
letszünet 

október 28. | vaSárnap | K | 
15.00 éN és A KIsÖCséM / Déryné 
(Arany, Ezüst) bérlet

október 30. | kedd | N | 19.00 CHI-
CAGO / Bérletszünet | J | 19.00 A 
GéZAGYereK / Bérletszünet 

október 31. | Szerda | N | 19.00 
CHICAGO / Bérletszünet | J | 19.00 A 
GéZAGYereK / Bérletszünet

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

Október 5., péntek 17.00
„OLVASóPróBA”  
SZErVéT TIBOr SZíNMűVéSSZEL
A beszélgetést vezeti: Filip Gabriella könyvtáros

 Október 7., vasárnap 10.00–13.00
JÁTSSZ, éNEKELJ, MóKÁZZ  
VuKKAL éS BArÁTAIVAL! 
Családi vetélkedő a megyei könyvtár egész épületében
Játékmesterek a Miskolci Musical- és dalszínház művészei 

Október 7., vasárnap 15.00
TArKABArKA DALOK
A Katáng együttes koncertje

Október 7-én, a Könyves Vasárnapon  
rendkívüli nyitva tartással, sokféle  
meglepetéssel várjuk látogatóinkat. 

A Miskolc Holding Zrt. munkatársat keres  
Szocio-Produkt Kft. tagvállalatához

SZABÁSZ munkakörbe
A leendő munkatárs feladata:

A szabászat mindennapi munkájának szakmai  
támogatása napi 7 órában

A pályázóval szemben támasztott elvárások:
• Középfokú OKJ-s szakirányú végzettség
• Varrodában megszerzett, minimum 2 év tapasztalat
•  Elektromos szabászkés használatában  

szerzett gyakorlat
• Anyagfajták, konfekcióméretek ismerete
• Önálló munkavégzésre való képesség

A munkavégzés helye: 
szocio-Produkt Kft. 
3526 Miskolc, Blaskovics út 22.

Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolá-
sával és a pályázni kívánt munkakör megjelölésével a 
mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail címre vagy a 
3530 Miskolc, Hunyadi u. 5. címre várunk 2012. október 
10-ig.

Háromszáz éves Görömböly
október 5. | péntek
15.00 | Görömbölyi felvonulás.
16.30 | Kriza Ákos polgármester ünnepélyes 

megnyitója. Szabadtéri színpad.
17.00 | Népdalcsokor. 
17.30 | Görömbölyi festők képei. Művelődési Ház.
17.30 | Szent liturgia. Görög katolikus templom.
19.30 | Kösöntyű Néptáncegyüttes műsora. 

Szabadtéri színpad.
20.00 | Szüreti batyus bál. Operett- és magyarnó-

ta-műsor: Nehéz Károly és Romhányiné Papp Má-
ria. Művelődési Ház.

október 6. | Szombat
16.30 | Szent liturgia. Görög katolikus templom.
18.00 | Jubileumi emléktábla-avatás. Görömböly 

régen és most utcatérkép felavatása.
18.30 | Helyi iskolások műsora. Rákóczi-szobor.
19.00 | Nagyvecsernye. Görög katolikus templom

20.15 | Megemlékezés a görömbölyi elhuny-
takról a templom előtti keresztnél.

20.45 | Utrenye. Görög katolikus templom.
20.45 | Éjszakai megemlékezés a 13 aradi vér-

tanúról a kopjafánál.

október 7. | vaSárnap
9.00 | Utrenye. Görög katolikus templom.
10.30 | Horváth György aranymiséje. Görög ka-

tolikus templom.
14.00 | Veterán motorok, autók felvonulása.
Művelődési Ház és környéke:
14.00 | Esztenás táncház
14.30 | Vaga Banda – óriás bábos mesejáték.
16.00 | Szabó Miklós jazz-zongorista koncertje
16.30 | Népdalcsokor, Tapolcai vegyeskar
17.00 | Kiss Kata zenekar koncertje
18.00 | Czemende Együttes koncertje.
20.00 | Tábortűz.
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A kritikus tömeg 
A tizenötödik Critical Mass ke-
rékpáros felvonulással zárultak 

idén is az Európai Mobilitási Hét 
miskolci rendezvényei. Az utol-
só, azaz az Autómentes napon, 
szeptember 22-én, számos más 
programmal is várták az érdek-
lődőket a Generali Aréna előtt. 

Volt buszfestés, illetve buszhúzó 
verseny is. A hagyományos ke-

rékpáros felvonulásba pedig eb-
ben az évben Miskolc környé-
ki településeket is bevontak a 

rendezők – jelezve, hogy nem 
megoldott a megyeszékhely és 
a szomszédai közti kerékpáros 

összeköttetés. (fotó: M. L.)

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

Jack Canfield: 
Az összpontosítás hatalma
Az élet nem csak úgy megtörténik. Minden 
döntésekről, reakciókról szól. A siker nem 
pottyan az ember ölébe, koncentrált cselek-
vésre, fegyelemre, és sok energiára van szük-
ség hozzá, minden nap. A kötet célja, hogy 
ösztönözzön, méghozzá a cselekvésre. Az 
alapok lefektetése után minden fejezet egy 
új, valamely konkrét szokást körüljáró stra-
tégiakészletet mutat be, amelyek segítenek 
jobban összpontosítani és teljesíteni. Ezek a 

szokások külön-külön is életbevágóan fontosak, egymással ötvözve 
azonban valóságos erődítmény építhető belőlük.

Ken Follett: A megfagyott világ, 
Évszázad-trilógia 2.
A megfagyott világ ott veszi fel a történet 
fonalát, ahol az első kötet abbamaradt: az 
öt – amerikai, német, orosz, angol és wale-
si – család egymásba fonódott életét ismer-
hetjük meg a Harmadik Birodalom fel-
emelkedésével kezdődő, majd a spanyol 
polgárháborúval és a második világháború 
nagyszabású drámáival folytatódó, az ame-
rikai és az orosz atombombák felrobban-
tásáig tartó időszakban. Vagyis az 1930-as 
évek elejétől 1946-ig. A történelmi háttér 
briliáns, a kötet szenvedélyes, a főszereplők élete pedig kibogozhatat-
lanná válik, miközben élményeiken keresztül kirajzolódnak a XX. szá-
zad arculatát meghatározó kataklizmák. 

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

Barbara
Az NDK-ban, 1980-ban, Barbara, 
a gyerekorvos vízumkérelmet nyújt 
be, ezért egy kis, vidéki kórházba he-
lyezik át. Ott rendszeresen ellenőr-
zik, mert tudják, hogy szerelme az 
NSZK-ban él, s Barbara disszidál-
ni szeretne. Barbara az elesett gyere-
keknek, tinédzsereknek szenteli az életét, s ahogy közeleg az illegális 
határátlépés napja, egyre nagyobb viharok dúlnak a lelkében.

feliratos, német filmdráma, korhatár 12 év
Művészetek háza, Béke-terem; október 4–10., 17.30

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

57 éve, 1955. szeptember 
25-én jelent meg a Miskolci 
Herman Ottó Múzeum Köz-
leményei című tudományos 
periodika. A város és a régió 
muzeológiai kérdéseit tárgya-
ló kiadvány 1993-ban, a 28. 
kötettel fejeződött be.

69 éve, 1943. szeptember 
29-én Miskolcon tartották a 
Szózat megszületése centená-
riumának első vidéki ünnep-
ségét. Ez összekapcsolódott 
a művet megzenésítő Egres-
sy Béni 130. születésnapjával. 
Ünnepi beszédet Féja Géza 
mondott, a Szózatot pedig 
Bessenyei Ferenc szavalta el, 
aki akkor a miskolci színház 
tagja volt.

Hétforduló ›››››

Névadó – Bársony János
A Győri kapuban a Szent 
István és a Vászonfehérítő 
utca közötti, azokkal pár-
huzamos út, amelynek 
keleten a Nagyváthy Já-
nos, nyugaton a Thökö-
ly Imre utca a határa. Az 
utcanév a város 1910. évi 
címtárában szerepel elő-
ször, de eredeti nyomvonala a 
lakótelepi építkezés miatt megvál-
tozott. 

A névadó Miskolc szülöttje, is-
koláit itt kezdte, majd Egerben 
folytatta. Jogi végzettséget szerzett, 
1872-től magánügyvéd, 1885-től 
városi ügyész lett. Aktív politikai 
tevékenységével a Függetlensé-
gi és 48-as Párt eszmeiségét erősí-

tette, a párt miskolci elnöke 
volt. Hírességét a háza épí-

tésekor előkerült őskő-
kori munkaeszköznek 
(szakócák) köszönhe-
ti, amely elindítója volt 
egy új tudományágnak. 

A „Bársonyházi-szakó-
cák” Európa-szerte ismer-

tek, állandó múzeumi kiállítá-
si darabok. Örököse nem volt, így 
vagyonát a városi szegények ápolá-
sára hagyta. 

(1850–1905 között élt. A város 
1913-ban díszsírhelyet alakított ki 
emlékére a mindszenti római kato-
likus temetőben. 1998-tól házában 
a Tóth Pálról elnevezett református 
kollégium egy része működik.) D. I.

A diósgyőri lokálpatrióta
Miskolc városa elnyerte az 
Idősbarát Önkormányzat 
díját. Az alapfeladatokon 
túl a város együttműködik 
az Idősügyi Tanáccsal is, 
hogy még tartalmasabbá 
váljék a szépkorúak élete.

Mándi András közel két éve tag-
ja az Idősügyi Tanácsnak. A ma-
gát diósgyőri lokálpatriótának 
tartó nyugdíjas ma is tevékenyen 
munkálkodik  – nem csupán a 
vele egykorúakért.

– Keresztény ember lévén 
szem előtt tartom, hogy az igazi 
keresztény helye és kötelessége a 
világban, hogy a közjót szolgálja. 
Ezt teszem én is, csendben, több 
évtizede – emeli ki Mándi And-
rás, aki segített már az árvíz ide-
jén, de a diósgyőri plébánián is 
hasznossá teszi magát, emellett 
a környezetvédelemben is jártas, 
és fiatalokat korrepetál már las-
san 30 éve. Mándi András neve a 
városrészben nem ismeretlen, hi-
szen ahol tud, tesz valami jót.

Mint mondja, fiatalokkal és 
idősekkel egyaránt találkozik 
mindennapjai során, szerinte a 
generációk csupán a neveltetés 
miatt állnak távol egymástól.

– A mai világban minden-
ki a pénzt hajszolja, kevés figye-
lem jut a fiatalokra, pedig az oda-
figyelés tiszteletteljes felnőtteket 
nevel belőlük – mondja a lokál-
patrióta, akivel a diósgyőri búcsú 
egyik kiadványa is foglalkozott 
már. Ezt többek között azzal is ki-
érdemelte, hogy minden évben 
megszervezi a szegények, öregek 
és magányosok karácsonyát, így 
a szeretet ünnepén azoknak sem 
kell egyedül lenniük, akik a hét-
köznapokban nem családban él-
nek.                  Kiss J. | fotó: Juhász Á.

köztünk élnek ››››››››››››

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

jogeset ››››››››››

általános segélyhívó: 112; Felnőtt orvosi ügyelet: MISEK: 46/560-080; 
MISEK Diósgyőr: 46/531-799; Fogorvosi ügyelet: 46/555-666/1270; Gyer-
mekorvosi ügyelet (GYEK): 46/412-572. Lelkisegély: 116-123. áldozat-
segítő vonal: 80/225-225. MihŐ műszaki ügyelet: 46/379-360. MivÍz 
központi ügyelet: 46/519-339. ÉMász-hibabejelentés: 40/42-43-44. Köz-
terület-felügyelet: 46/502-579. in Memoriam Temetkezés: 46/353-909, 
30/677-7958. állategészségügyi Telep: 46/345-103, 30/339-6549. 

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

100 éve írták…
Miskolc város tanácsa megállapí-
totta, hogy az autótaxik hol par-
kírozhatnak utasokat várva – írta 
a Reggeli Hírlap 1925. július 30-
án. A belvárosban a Korona szál-
ló, a Három rózsa és az Oroszlán 
gyógyszertár előtt a díjakat sok-
szorosára emelték, s a városba ve-
zető utak mentén (Csabai, Zsolcai, 
Szentpéteri és Győri kapu) táblákat 
kellett elhelyezni, hogy a megenge-
dett legnagyobb sebesség csak 10 
km/óra lehet. A kihágást súlyosan 
büntették.                Dobrossy István

HIrDETéS

sertés 
húsos csont

zsír-
szalonna

miskolc.auchan.hu 2012. szeptember 29. – október  4.
299 Ft/kg 349 Ft/kg

HIrDETéS

középiskolás nyelvvizsgabajnok
TízheTenkénT középfokú  

nyelvvizsga, kéT év alaTT 9!

Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek bemutatója!
Új ÚT a nyelvTanUlásban!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, norvég, dán, orosz, portugál, holland és eszperantó.

Cz. nagy zsófia, a harmadikos 
gimnazisTa beszél koroszTályos 
rekordjáról és az ehhez vezeTô 
módszerrôl – a kreaTív nyelvTa-
nUlásról!

– Kedves Zsófia! Hogyan sikerült 18 évesen ezt a rendkí-
vüli teljesítményt véghezvinnie? Kilenc középfokú nyelv-
vizsgájával ugyanis nyelvtanulásban a középiskolások 
egyéni bajnoka lett Magyarországon! Kérem, sorolja fel 
ôket idôrendi sorrendben! 

– Nem lesz egyszerû, de megpróbálom évekre bon
tani: 2010. március: spanyol, június: német, szeptem
ber: francia, 2011. január: olasz, május: holland, szep
tember: orosz, 2012. január: eszperantó, május: dán 
és angol. A hollandot leszámítva mind „origo” típusú, 
elôtanulmányaim németbôl és angolból voltak, a többi 
nyelvet nulláról kezdtem.

– Hogy találkozott a módszerrel?
– Már általános iskolában is tanultam nyelvet, de ami

kor gimnáziumba kezdtem járni, kerestem a lehetôséget, 
hogyan tudnék hatékonyabban tanulni. Nagyapám, aki 
személyesen ismeri a szerzôt, hívta fel a figyelmemet a 
Kreatív Nyelvtanulási Módszerre, mivel ô is sikerrel hasz
nálta a tananyagot. 

– Mi a tanulás menete?
– Ez egy egyéni nyelvtanulási módszer. Otthon a sa

ját tempójában tud tanulni a tanuló, így maga osztja be az 
idejét. Nyelvtani szabályok mentén haladva begyakorolja 

a beszédet és az írást is. A tananyag minden nyelvi létfor
mára hat, tehát megtanít írni, olvasni, beszélni és megérte
ni a gyors beszédet.

– Hogyan gyakorolja a beszédet egyedül?
– Úgynevezett beszédszimulációs módon. A sok ezer 

kétnyelvû feladatot idôre is el kell végezni, olyan sebes
séggel, ahogy magyarul beszélünk. Ehhez minden segítsé
get megkap a tanuló, megfelelô szókincset, érthetô nyelv
tani magyarázatokat, CDket a kiejtés elsajátításához.

– Hogyan tovább? 
– Úgy döntöttem, hogy folytatom a nyelvek tanulá

sát, és már az érettségi elôtt szeretnék tíz nyelvvizsgával 
rendelkezni. Kevés szabadidômben elôadásokat tartok a 
módszerrôl, hogy mások is megismerjék és ôk is sikeres 
nyelvtanulók legyenek. Így személyesen is találkozhatnak 
velem vagy más kreatív nyelvtanulókkal az érdeklôdôk.

– Kedves Zsófia, még sok további sikeres nyelvvizsgát 
kívánunk! 

www.kreativnyelv.hu

Infó és megrendelés:
www.kreativnyelv.hu

Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek bemutatója!
lásban!

Infó és megrendelés:
www.kreativnyelv.hu

Cz. nagy zsófia, a harmadikos 
gimnazisTa beszél koroszTa beszél koroszT Tályos 
rekordjáról és az ehhez vezeT
módszerrôl – a kreaTreaTrea ív nyelvT
nUlásról!

angol, német, olasz, francia, orosz,  
spanyol, portugál, holland, svéd, norvég, 

dán, eszperantó tananyagok megtekinthetôk 
és 21 990 Ftos egységáron megvásárolhatók:

miskolCon  
2012. október 1. (hétfô)  

és október 8. (hétfô) 17–19 óráig
az iTC-székház dísztermében 

(miskolc, mindszent tér 1.)


