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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
A holnAp – 
már mA
az iphone 5 nemcsak küllemé-
ben, de a belbecsében is bőven 
változott.  
elekt-rovat | 7. oldal

nem lesz 
meleg víz!
vasárnap és hétfőn szünetel a 
melegvíz-szolgáltatás és a fűtés 
az avasi lakótelepen.  
a város | 3. oldal

Egyre több új munkahely Miskolcon is
Hatvan fős létszámbővítést 
jelzett nyáron a Vodafone 
Miskolci Regionális Ügyfél-
szolgálati Központja, és több 
más munkahelyteremtő be-
ruházásról is hírt adhattunk 
már lapunk hasábjain. 

A megyei munkaügyi központ 
igazgatójának értékelése szerint 
mind a megye, mind a miskol-
ci kistérség munkaerőpiacán lát-
hatók a gazdaság fejlődésének, a 
foglalkoztatás bővülésének a jelei, 
de emellett továbbra is nagymér-
tékben támaszkodni kell a mun-
kahelyek megtartását, valamint a 
foglalkoztatás bővítését szolgáló 
foglalkoztatáspolitikai eszközökre. 

A regisztrált álláskeresők számá-
ban a 2009. augusztusi adatokkal 
összevetve megyénkben 6,3 szá-
zalékos, a miskolci körzetben 5,9 
százalékos, konkrétan Miskolc vo-
natkozásában pedig 8,1 százalékos, 
azaz mintegy ezer fős a csökkenés. 

– A B.-A.-Z. Megyei Kormány-
hivatal Munkaügyi Központja a to-
vábbiakban is segíti és támogatja a 
hosszú távú befektetési tervekkel 

érkező cégeket. Reméljük, hogy a 
Vodafone-nal kialakult együttmű-
ködés példaként szolgál a jövőben 
azon vállalkozások számára, me-

lyek helyszínt keresnek tervezett 
beruházásuk megvalósításához – 
emelte ki Lórántné Orosz Edit.

» cikkeink az 5. oldalon

Úri muri: az Évad drámája

A Nagyszínházban mutatták be 
pénteken Móricz Zsigmond Úri 
muri című darabját. A premi-
er előtt nyílt meg a Nyugat Kele-
ten című, a szerzőhöz kapcsoló-
dó kamarakiállítás, hiszen az Úri 
muri lett a teátrumban az Évad 

drámája. Más programok is kap-
csolódnak majd a drámához, s 
magához Móricz Zsigmondhoz 
az évadban. Az előadást Keszég 
László rendezte, a főszerepben 
Zayzon Zsoltot és Fabók Mari-
annt láthatjuk.          K. J. | fotó: m. L.

Egy híd, amely összeköt
Miskolc új arculata lehető-

séget teremt egy egységes 
városi arculat kialakítására 
is amellett, hogy olyan jele 
lehet Miskolcnak, amelyet 
rögtön mindenki felismer.

» részletek a 8. oldalon

Itthon is debütál a DKSK
A női kosárlabda NB I szer-
dai első fordulójában 99–68-
ra nyert Cegléden a DKSK-
Miskolc. Peresztegi Nagy 
Ákos és csapata szombaton 
itthon is bemutatkozik. A 
szakember azt mondja: de-
cember közepére alakulhat 
ki láthatóan stílusuk, akkorra 
állhat össze játékuk, amikor 
már érezni, tudni fogják a já-
tékosok, merre mozog a társ. 
» részletek a 9. oldalon

Területi iroda nyílt az egyetemen

A Miskolci Egyetemen nyitot-
ta meg pénteken észak-magyar-
országi területi képviseletét a 
Konecranes Kft. A világ egyik ve-
zető darugyártó és -karbantartó 

cégével egy közös, akkreditált vizs-
gáló laboratóriumot is kialakítana 
az egyetem Gépészmérnöki és In-
formatikai Kara.

» cikkünk a 3. oldalon

Szezonvég új  
kedvezményekkel
2011-ben jelentősen, 75 ezerrel si-
került növelni a Barlangfürdő láto-
gatóinak számát az előző évhez ké-
pest, a bevétel 12 százalékkal, 71 
millió forinttal volt magasabb, mint 
2010-ben. Többek között ez is el-
hangzott a Miskolci Turisztikai Kft. 
szezonzáró sajtótájékoztatóján.

– Célunk, hogy a Barlangfür-
dőt folyamatosan fejlesztve, meg-
szilárdítsuk pénzügyi helyzetét, 
csökkentsük az időjárás és a szezon 
okozta ciklikusságot, egyre több he-
lyi lakos számára tegyük elérhetővé 
a fürdő és a gyógyászati részleg szol-
gáltatásait – hangsúlyozta Czinkné 
Sztán Anikó, a kft. ügyvezető igaz-
gatója.  » folytatás az 5. oldalon

Árvácskák az egynyáriak helyén
Az ősz biztos jele, hogy a Város-
gazda Kft. elszállította a virágfá-
kat, de nem marad virág nélkül 
a város.

A szökőkutak és az egynyári vi-
rágágyások téliesítése jelenleg 
is tart. A város frekventált he-
lyei azonban ősszel és télen sem 
maradnak virág nélkül, a virág-
ágyásokba ugyanis 60 ezer tő 
árvácskát ültetnek, amelyekben 
a tél és a hideg nem okoz kárt.

Ezzel a „módszerrel” érték 
el azt is, hogy tovább virágzik a 
DVTK-címer a csapat Andrássy 

úti stadionja előtt. A 28 négyzet-
méteres virágágyáson tavaszig 
1200 tő – fehér, sárga és bordó 
színű – árvácska formálja meg a 
DVTK címerét. 

Részletek a minap.hu-n

Csak két kattintás!
LájkoLjon!
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HIrdeTés

Idősek hava
Nagyszabású idősek napi gála-
műsort rendezett szombaton a 
Művészetek Házában Miskolc 
önkormányzata és a Miskolci 
Idősügyi Tanács. Az idősek hó-
napja azonban még előttünk áll, 
és rengeteg programot kínál.
A hagyományos gálán felléptek a 
III. Ezüst Fürtök amatőr nyugdí-
jas művészeti verseny kategóriái-
nak nyertesei is. A kerek évfor-
dulót ünneplő helyi idősklubok, 
valamint partnereik, támogató-
ik képviselőit pedig virággal, em-
léklappal köszöntötte Zsiga Mar-
cell alpolgármester.
» folytatás a 4. oldalon

Az elmúlt időszak legnagyobb, de messze nem az egyetlen munkahelyteremtője a Bosch volt | fotó: Juhász Á.
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Miskolci Napló
a város lapja

» Az UD Stahl Recycling Ipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft. (4242 Hajdúhadház, Sám-
soni út 2.) a DIGÉP telephelyén évente 50 ezer 
tonna fémhulladék begyűjtését és előkezelését 
(hulladék darabolása, bálázása, tömörítése) ter-
vezi. A telek alapterülete 8690 négyzetméter. A 
telephelyre beérkező hulladék, mérlegelést kö-
vetően, szilárd burkolattal ellátott területre, il-
letve konténerekbe kerül. A fémhulladékot köz-
vetlenül hasznosítóknak értékesítik.

» A vonatkozó előzetes vizsgála-
ti dokumentáció október 24-ig megtekinthe-
tő az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen 
(Mindszent tér 4. sz.), valamint Miskolc Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
Építési és Környezetvédelmi Hatósági Osztá-
lyán (Városház tér 8. sz. III. udvar) ügyfélfoga-
dási időben (hétfő 13–16, szerda 8–17 és pén-
tek 8–12 óra között).

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

» Fodor Zoltán (MSZP) | a 7. választókörzet önkormányzati képviselője lakos-
sági fogadóórát tart október 15-én, hétfőn délután 5 órától a Széchenyi István Általá-
nos Iskolában (Hajós u. 5. sz.).

» Jakab Péter (Jobbik) | önkormányzati képviselő lakossági fórumot tart ok-
tóber 19-én, pénteken délután 5 órától az ITC-székház Kamaratermében (Mindszent tér 
1.) Jogi elégtételt a lyukói sértetteknek címmel.

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

Bajnokokat díjaztak
Pénteken tartotta éves gáláját a 
Miskolc Városi Diáksport Szövet-
ség a Művészetek Házában, ahol 
az önkormányzattal a 2011/2012-
es tanévben országos diákolimpi-
ai címet nyert sportolók teljesít-
ményét ismerték el.

Az ünnepségen Kriza Ákos pol-
gármester mellett Balogh Gá-
bor, a Magyar Diáksport Szö-
vetség elnöke köszöntötte a fiatal 
tehetségeket, Lódi Gábor elnök 

értékelte az évet, majd plaket-
tel és serleggel jutalmazták a vá-
ros negyvennyolc magyar diák-
olimpiai bajnokát. Az eseményen 
az elmúlt tanév pontversenyé-
nek helyezettjeit is díjazták: az 
általános iskolák versengésében 
a Vörösmarty Mihály Katolikus 
Általános Iskola, míg a középis-
koláknál a Herman Ottó Gimná-
zium gyűjtötte a legtöbb pontot.

» Részletes tudósításunk  
a minap.hu-n

Nem szüntetik meg  
a perecesi központot!
Nem vonják ki a szociális szolgál-
tatási szektorból a Perecesi Szol-
gáltatási Központot – szögezte le 
Kiss Gábor alpolgármester arra 
reagálva, hogy szocialista képvi-
selők azért bírálták a városi szo-
ciális ellátórendszer átalakítását, 
mert tudomásuk szerint – az ígé-
retekkel ellentétben – bezár a pe-
recesi gondozóház.

Kiss Gábor alpolgármester el-
mondta: a tervek szerint az 
épületben szolgáltatás céljára 
nyitva álló helyiség működne, 
ahol a perecesi lakosság hely-
ben hozzáférhetne a szociális és 
gyermekjóléti szolgáltatások-
hoz (szo ciális ügyintézés, ta-
nácsadás, családgondozás stb.). 
Továbbá rendszeresen szer-
vezett közösségi és prevenci-
ós programoknak adna helyet 
az épület, mely a szabadidő tar-
talmas eltöltése mellett a gene-
rációk közötti kapcsolatépítést 
is erősítené. Az étkeztetést to-
vábbra is ezen a helyen vehetik 
igénybe az arra rászoruló idős 
emberek. Ezzel a Perecesen 
élők számára emberközelibb és 
több szociális szolgáltatás nyúj-
tására nyílik lehetőség.

Mint az alpolgármester 
hangsúlyozza, a bezárására, a 
szociális szolgáltatási szektor-
ból történő kivonására már 
csak azért sem kerül sor, mert 
az „Egyenlő esélyű hozzáférés 
a közszolgáltatásokhoz” című 
eredményes ÉMOP-pályázat 
keretében Miskolc város ön-
kormányzata jelentős értékű 
beruházást valósított meg, így 
fenntartási kötelezettsége van 
az önkormányzatnak 2016. 
szeptember 2-ig.

Az alpolgármester kiemelte: a 
szociális és gyermekvédelmi el-
látórendszer átszervezéséről szó-
ló, szeptember 17-ei közgyűlé-
si döntést átgondolt, csaknem 
egyéves előkészítő munka előz-
te meg.

– Az átszervezés koncepcio-
nális előkészítésébe az érintett 
intézményeket – azok vezető-
it, vagyis az Egyesített Bölcsődék 
és Egészségügyi Szolgálat, Irány-
tű Szociális Szolgálat, Miskolci 
Családsegítő Központ és a Mis-
kolci Gyermekvédelmi Köz-
pont – is bevontuk, így minden 
érintett terület tehetett – és tett 
is – javaslatot az újonnan létre-
jövő intézmény struktúrájára, fel-
adatmegosztására, feladatellátás 
módjára – szögezte le Kiss Gábor.

Kiemelte, az átszervezésről 
szóló önkormányzati döntést 
mindenekelőtt szakmai okok 
indokolták.

– 2008-ban az előző városve-
zetés az intézmények és a szak-
emberek véleményét, javaslata-
it figyelmen kívül hagyva olyan 
struktúraátalakításról döntött, 
mely megkettőzte a szociális és 
gyermekjóléti ellátórendszert. 
Ez negatív értelemben példa 
nélküli az országban, minden 
rendszerszereplő számára meg-
nehezíti a tájékozódást, növeli a 
bürokráciát és rendkívül pazar-
ló – hangsúlyozza Kiss Gábor, 
hozzátéve: a jelenlegi integráció-
val a város szeretné elérni, hogy 
egy szakmai szempontokat kö-
vető, jól strukturált rendszerben 
magasabb színvonalú, ugyan-
akkor átláthatóbb, tervezhetőbb 
és hatékonyabban működtethe-
tő szolgáltatásszervezés valósul-
jon meg. 

Szeptember 29. | Szombat

Focipályán a belügyesek. Maga-
biztos győzelmet aratott a Készenlé-
ti Rendőrség csapata Diósgyőrben, 
a Belügyminisztérium idei kispályás 
labdarúgó-bajnokságán: a roham-
rendőrök 4–0-ra győzték le a dön-
tőben Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
csapatát.

Új városi elnök. Tisztújítást tartott a 
miskolci Jobbik, ahol a tagság Pakusza 
Zoltánt, a párt önkormányzati képvi-
selőjét bízta meg az elnöki feladatok 
ellátásával.

október 1. | hétfő

Sikeres mobilitási hét. A Város-
háza ovális termében záródott hi-
vatalosan az Európai Mobilitási Hét 
miskolci programsorozata. Az ese-
ményen átadták a fődíjat, egy szol-
gálati kerékpárt, amit a Ferenczi Sán-
dor Egészségügyi Szakközépiskola 
nyert el, de az idén is hatalmas sikert 

aratott pontgyűjtő játék és rajzpá-
lyázat nyertesei is átvehették megér-
demelt jutalmukat. Előbbiben a Pat-
tantyús Általános Iskola, a Kaffka 
Margit Általános Iskola, a Szentpáli 
István Kereskedelmi és Vendéglátói 
Szakközépiskola és Szakiskola, illetve 
a Görömbölyi Általános Iskola bizo-
nyult a legjobbnak.

200 ellenőrzés. Részletes és átfogó 
ellenőrzést tartottak szeptember 19-
én a Bábonyibérc és a Galagonyás sor 
térségében, szeptember 27-én pedig 
Perecesen a közterület-felügyeleti és 
rendészeti, az egészségügyi és szociá-
lis, valamint a gyámügyi osztály, illetve 
a rendőrség és a polgárőrség munka-
társai. A Bábonyibérc és a Galagonyás 
sor térségében 51 ingatlanban 144 
személyt, míg Perecesen 54 ingatlan-
ban, lakásban 77 lakót ellenőriztek.

Integrálódott levéltár. Magyar 
Nemzeti Levéltár néven egységes 
szervezetben működnek tovább a 
megyei levéltárak és a Magyar Orszá-
gos Levéltár. Az átszervezés egy intéz-
ményben, így a Borsod megyeiben 
sem járt létszámleépítéssel, és a szak-
mai munkában sem jelenleg, sem a 
későbbiekben nem várható jelentős 
változás azt kivéve, hogy a szakmai 
irányokat a későbbiekben össze kell 
majd hangolni a levéltárak között. A 
megyei igazgatók szakmai önállósá-
ga megmarad.

október 2. | kedd

Adomány a Gráciáktól. Három-
százezer forint értékű adományt adott 
át a Miskolci Gráciák Egyesülete a 
Százszorszép Óvodának. A felajánlás 
az egylet ötödik alkalommal megren-
dezett tavaszköszöntő báljának bevé-
teléből jött össze. Pelczné Gáll Ildikó, 
az egyesület elnöke elmondta, a déli 
tehermentesítő út építése miatt rend-
kívül megnőtt a zaj és az egészségtelen 
por az óvoda területén, ennek mér-
séklésére zöld védősávot alakítanak 
ki az adományból az óvoda udvarán.

október 3. | Szerda

Népi játékok az Avason. A Népi já-
tékok fesztiváljának adott otthont az 
Avasi lakótelepen a Leszih úti óvoda. 
A lakótelepi környezetben az ovisok 
egész nap különleges, számukra eddig 
ismeretlen játékokkal töltötték idejü-
ket. A rendezvényen közel 200 óvo-
dás próbálhatta ki a régi játékokat, hi-
szen a Belvárosi Óvoda két csoportja 
is részt vett a fesztiválon.

október 4. | cSütörtök

Ötvenéves villamos. Félszáz éves 
lett a miskolci 100-as pályaszámú 
nosztalgiavillamos. A jubileum alkal-
mából tett néhány tiszteletkört a sze-
relvény a miskolci villamospályán, 
igazi különlegességként az új, felső-
majláthi pályát is „kipróbálta”.

Állatok világnapja. Természetvé-
delmi vetélkedőt rendeztek a jeles na-
pon a miskolci állatkertben, valamint 
kihirdették a mackólakot bemuta-
tó rajzverseny eredményét. A döntő-
be az idén 11 óvodai, 15 általános is-
kolai és 15 középiskolai csapat jutott 
be. Középiskolás kategória legjobbja a 
Fráter György Katolikus Gimnázium 
volt, általános iskolák közül a Szilágyi 
Dezső Általános Iskola nyert, míg az 
óvodásoknál a Brigád Úti Óvoda. A 
rajzpályázat nyertese 6–10. éves kor-
osztályban Lakatos Liza, 11–14. éves 
korosztályban pedig Kocsis Krisztina 
– Hok Natália lett.

október 5. | péntek

Diósgyőri iskolaünnep. Tanár-
diák-szülő találkozóval nyitották 
meg pénteken a diósgyőri, 21. Számú 
Általános Iskola 40. születésnapja al-
kalmából szervezett jubileumi ren-
dezvénysorozatot. Nagy Varga De-
zsőné megbízott igazgató elmondta, 
hogy az iskola hagyományaira tá-
maszkodva erősíteni szeretnék a 
sportos jelleget. 

Magyar élet menete az Avason – rossz hírét keltik városunknak!
Magyar élet menetét szervez 
a Jobbik október közepén az 
Avas lakótelepre, hogy fel-
hívja a kormány és a helyiek 
figyelmét arra, „Magyaror-
szágon ma nincs közbizton-
ság”. A Fideszt felháborítja, 
hogy megint rossz hírét kelti 
városunknak, az Avasnak. A 
Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat pedig szintén de-
monstrációra készül.

Budapesten jelentette be hétfőn 
Egyed Zsolt országgyűlési kép-
viselő, hogy Magyar élet mene-
tét szervez a Jobbik október 17-én, 
szerdán az Avas lakótelepre, hogy 
felhívja a kormány és a helyiek fi-
gyelmét arra, szerintük elfogyott 
az emberek türelme és Magyar-
országon ma nincs közbiztonság. 
Úgy látják, ma Magyarországon a 
becsületes, dolgozó emberek nem 
mernek az utcára kimenni, és hét-
ről hétre rosszabb a közbiztonság 
az országban. Az eseményen részt 
vesz és beszédet mond Vona Gá-
bor, a Jobbik elnöke is.

„Legalább ne ártsanak!”
A helyszínválasztást sajátos mó-
don indokolta a politikus: a Do-
mony-völgyi gyilkosság elköve-
tőjét éppen az Avas lakótelepen 
fogták el.

Erre reagálva jelentette ki közle-
ményében Nánási-Kocsis Norbert, 
fideszes miskolci önkormányza-
ti képviselő, hogy a jobbikos politi-
kusok megint rossz hírét keltik vá-
rosunknak. 

– A Jobbik tegnapi, budapesti 
sajtótájékoztatójából megtudtuk: 
Gyurcsány mintájára Vona Gábor 
az Avasra látogat, igaz, nem alud-
ni. A pártelnök egyelőre csak a fák-
lyásmenet élén kíván gyalogol-
ni, és ezzel újra az avasi lakótelep 
rossz hírét kelti – írja reagálásában 
a fideszes képviselő. 

Vona pártelnök akciója hason-
lít ahhoz is, amikor Káli Sándor a 
választásokhoz közeledvén, 8 év 
polgármesterkedés után, a mis-
kolci közbiztonság megteremté-
se érdekében azt javasolta saját 
kormányának, hogy dolgozza-
nak ki egy cselekvési tervet, és 
alakítsanak meg egy parlamenti 
bizottságot. Káliék szánalmas te-
hetetlenkedésének következmé-
nye volt az avasi „fészekrakás”, a 
miskolci közbiztonság széthullá-

sa, fogalmaz Nánási-Kocsis Nor-
bert.

A jelenlegi városvezetés – a csak-
nem két éve tartó közbiztonsá-
gi akcióival – elérte, hogy közel 50 
„fészekrakó” család elhagyta lakó-
telepeinket. A belügyminiszter leg-
utóbbi miskolci látogatása idején 
jelentették be húsz, a miskolci ön-
kormányzat anyagi erőfeszítése ré-
vén támogatott új rendőrjárőr szol-
gálatba állását, szögezi le a képviselő. 

Arra kérjük a Jobbik tisztelt kép-
viselőt, ha Miskolcnak, a miskol-
ciaknak – és főleg az avasiaknak 
– nem tudnak, vagy nem akarnak 
segíteni, legalább ne ártsanak! – 
szólítja fel politikustársait Nánási-
Kocsis Norbert.

A cigány önkormányzat is 
demonstrál
A Miskolci Cigány Nemzetisé-
gi Önkormányzat is demonstrá-
ciót szervez, a Jobbik által az Avas 
lakótelepre meghirdetett Magyar 
élet menete kapcsán – a kisebbségi 
grémium erről közleményben tájé-
koztatta a médiát.

Mint írják, mélyen felháborítot-
ta őket a bejelentés. Abban ugyan-
is véleményük szerint az ország-
gyűlési képviselő szembeállítja, a 
„becsületes dolgozó embereket” a 

munkájukat elvesztett elszegénye-
dett emberekkel. 

– Felháborítónak tartjuk, hogy a 
Jobbik „becsületes dolgozókra”, és 
becstelen munkanélküliekre oszt-
ja a lakosságot – írják, hozzátéve: 
ennek tükrében véleményük sze-
rint „a szélsőséges nézeteket valló 
párt eszközként használja fel a sú-
lyos munkanélküliséggel sújtott ré-
giónkat”.

– A kirekesztés mindenféle for-
máját elfogadhatatlannak tartjuk, 
melyre nem lehet konstruktív po-
litikát építeni. A masírozás, a tár-
sadalmi csoportok megfélemlítése 
nem képes megoldani a problémá-
kat, sőt, ellenkezőleg – fogalmaz-
nak. – A Miskolci Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat tudatában 
van annak, hogy a jövőnk érdeké-
ben, közös erővel kell megfékez-
nünk a gyűlöletkeltés és a bűnbak-
képzés mechanizmusát. 

A nemzetiségi önkormányzat 
felszólítja a demokratikus párto-
kat, egyházakat, civil szervezete-
ket és az aggódó polgárokat, hogy 
összefogva juttassák kifejezésük-
re véleményüket, akaratukat. En-
nek érdekében október 17-ére kö-
zös demonstrációt hirdetnek meg, 
melynek pontos idejét és helyét a 
későbbiekben tudatják.

Itt a lomtalanítási szezon
Ősszel újra lomtalanítást szervez az 
AVE Miskolc Kft., így ezúttal is térí-
tésmentesen szállítják majd el a ház-
tartásokban felgyülemlett, felesle-
gessé vált lomokat.

A lomtalanítás a szemétszállítá-
si napoknak megfelelően munka-
napokon, reggel 6 órakor kezdő-
dik, az ezt megelőző napon, illetve 
a szállítás napján, reggel 6 óráig kell 
a lomokat kihelyezni a hulladék-
gyűjtő mellé – ezt követően csak 
térítés ellenében szállítják el.

A lomtalanítás nem tartalmazza a 
veszélyes hulladékok (akkumulátor, 

pala, tv, hűtőszekrény stb.), építési 
törmelék, kommunális hulladékok, 
gumiabroncsok és zöldhulladékok 
(falevél, gally) elszállítását. Továb-
bi információk a lomtalanításról: 
46/500-310/236 mellék.
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Deák F., Déli, Dohány, Egyetértés, Erzsébet kir., 
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Görömbölyi, Győri, Iglói, Isaszeg, Károlyi M., Kato-
na J., Kiss J., Léva, Lőcsei, Máriássy S., Mátra, Mis-
kolctapolcai, Nyitrai, Platán, Sellő dűlő, Szathmáry 
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Május 1. telep
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Kiskőkötő, Nagykőkötő, Rézműves, Szűrcsapó, Tí-
már.
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Tettenérés – bővítik a térfigyelő rendszert
Vetítéssel egybekötött saj-
tótájékoztatón mutattak be 
csütörtökön több, a miskolci 
térfigyelő kamerák által rög-
zített rendbontást és intézke-
dést. Mint ismeretes, a köz-
gyűlés a napokban a városi 
térfelügyeleti rendszer to-
vábbi bővítéséről döntött. 

Kovács László Csaba, a Közterü-
let-felügyeleti és Rendészeti Osz-
tály vezetője egyebek mellett el-
mondta: a kamerák jelenléte a 
városban egyrészt növeli a mis-
kolciak biztonságérzetét, másrészt 
pedig visszatartó erőt is jelent 
a bűnelkövetők számára. Jelen-
leg összesen 77 kamerán keresz-
tül figyeli a közterület-felügyelet 
és a rendőrség a várost, amelynek 

ilyen módon szinte az egész terü-
lete lefedett.

Miközben a kamerák által rögzí-
tett eseményeket mutatták – egye-
bek mellett illegális árusok kiszűré-
sét, rongálásokkal, garázdaságokkal, 
szabálysértésekkel kapcsolatos in-

tézkedéseket – az is elhangzott, 
hogy az embereknek Miskolcon is 
jogosak a biztonság iránti elvárá-
sai. Nyugodtan szeretnének sétál-
ni esténként, a vállalkozók bizton-
ságban szeretnék tudni üzleteiket, 
a szülők a gyermekeiket. Ugyanígy 

fontos a köztulajdon védelme, a pa-
dok, buszmegállók, táblák, temetők, 
telefonfülkék vagy hulladékgyűjtők 
megóvása a rongálásoktól.

Számtalan példa bizonyítja, 
hogy a kamerás megfigyelő rend-
szerek a közterületen található ér-
tékek, a magántulajdon, valamint 
az emberi biztonság védelmének 
legmodernebb, és egyre költségha-
tékonyabb formáját jelentik. 

A legutóbbi közgyűlésen újabb 
hat közterületi kamera kihelyezésé-
ről született döntés, a fejlesztéssel is-
mét sikerül előbbre lépni a miskolci 
közbiztonság területén. Az új kame-
rák felszerelése az idei költségvetés-
ben jóváhagyott, választókerületi 
feladatokkal összefüggő keretösszeg 
terhére történik majd, a kivitelezés 
befejezésének tervezett határideje 
december 28. (A helyszíneket részle-
tesen lásd korábbi lapszámunkban és 
a minap.hu-n.)

Sz. S. | fotó: Juhász Á.

Régi-új elnök a BOKIK élén
A következő négy évben is 
Bihall Tamás a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
(BOKIK) elnöke – így dön-
tött a szervezet tisztújító kül-
döttgyűlése október első 
napján.

Bihall Tamás kamarai elnök a kül-
döttgyűlést és a kamarai kitünteté-
sek átadóját követő sajtótájékozta-
tón úgy fogalmazott, a gazdasági 
kamarákról szóló törvény értelmé-
ben négyévente szükséges a tiszt-
újítás. Bár a korábban megválasz-
tott tisztségviselőknek szeptember 
30-án járt le a mandátuma, maga a 
választási folyamat már az év első 
felében megkezdődött, majd mind 
a négy tagozatban – ipari, kereske-
delmi, kézműves és szolgáltatási – 
lezajlottak szeptember közepéig a 
jelölő és küldöttválasztó ülések.

– Öröm számunkra, hogy egy-
re több nagyvállalat érezte fon-
tosnak, hogy részt vegyen mun-
kánkban, és a kisebb vállalkozások 

közül is egyre több helyről érke-
zett pozitív visszajelzés – mond-
ta Bihall Tamás. A legfontosabb 
azonban – folytatta –, hogy a fiata-
lokat is megszólítottuk, a küldöttek 
közel 50 százaléka kicserélődött, 
ami azt jelzi, hogy az élet változá-
sát a kamarai rendszer is követi, így 
meglesz a kamara utánpótlása a jö-
vőben.

Bihall Tamás hangsúlyozta azt 
is, hogy bár megyénk gazdasá-
gi mutatói köztudottan nem a leg-
jobbak – mint mondta, főként igaz 
ez a foglalkoztatásra és a beruhá-
zási teljesítményre nézve –, ám a 
BOKIK minden eszközével azért 

dolgozik a jövőben is, hogy mind-
ezen változtasson.

– A kamara nem csodaszer, de 
szeretnénk közreműködni Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye jövő-
jének pozitív alakulásában – zárta 
Bihall Tamás.

Parragh László, a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara (MKIK) el-
nöke szerint országos tendencia, 
hogy egyre nagyobb az érdeklődés 
a kamarák iránt, ennek oka pedig 
az, hogy azok befolyása az elmúlt 
időszakban jelentősen nőtt.

Mint kiemelte, a szervezet befo-
lyása a következő négy évben to-
vább fog nőni, mivel a kormányzat 
is felismerte, hogy modern, európai 
kamarai hálózat nélkül nem tud-
ja megszervezni a gazdaságot, ezért 
olyan feladatokat kaptak, melyeket 
közvetlenül a gazdaságszervezés-
ben lehet hasznosítani. Mint mond-
ta, ezekben jelenleg összességében 
félidőben vannak, a szakképzésben 
már bevezették az újításokat, de az 
csak később teljesedhet ki, a keres-
kedelem fejlesztésében pedig az út 
elején járnak, az uniós források kér-
désében pedig szintén komoly be-
folyást szeretnének elérni.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Adóslista. Újabb 220 névvel 
bővült a miskolc.hu oldalon el-
érhető adóslista, vagyis azok lis-
tája, akik lejárt adóhátralékkal 
rendelkeznek a miskolci önkor-
mányzat felé. Az október 1-jei 
adatok szerint 712-en tartoz-
nak 426 millió forintnyi helyi 
adóval és/vagy gépjárműadóval. 
Az első adóslista óta mintegy 70 
millió forint érkezett be az ön-
kormányzat számlájára. 

KÉSZ-tisztújítás. Tisztújító köz-
gyűlést rendezett október 4-én 
a Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetségének miskolci csoportja. A 
közgyűlés döntése alapján a kö-
vetkező öt esztendőre a KÉSZ 
miskolci csoportjának elnöké-
vé Alakszainé Oláh Annamári-
át, titkárává Mándyné Kerékgyár-
tó Katalint, pénztárosává Dudás 
Lászlónét választották.

Ruhagyűjtés. Elsősorban őszi-
téli ruhákat, valamint könyveket, 
játékokat, ágyneműket, takaró-
kat várnak az október 15-én, hét-
főn fél 2 és fél 6, és 16-án, kedden 
délelőtt 9–12 óra között a Corvin 
u. 9. szám alatt szervezett ruha-
gyűjtésre. 

Nem lesz meleg víz!
Vasárnap és hétfőn szünetel a 
melegvíz-szolgáltatás és a fűtés 
az avasi lakótelepen, mert beépí-
tik a geotermikus hőenergia csat-
lakozásához szükséges elzáró 
szerelvényeket. 

A szolgáltatások szüneteltetésé-
vel járó munkát, a geotermikus 
hőenergia csatlakozásához szük-
séges elzáró szerelvények beépí-
tését még a fűtés megkezdése 

előtt el akarták végezni, közöl-
te szerkesztőségünkkel a MIHŐ 
Kft. Ezután a fűtési idényben 
várhatóan nem lesz újabb leállás 
a geotermikus beruházás mun-
kái miatt.

Mint arról folyamatosan be-
számolunk, a geotermikus ener-
gia hasznosításával a 2012/2013 
fűtési szezonban ezzel az új 
hőforrással bővül a miskolci 
távhőellátó rendszer. 

Újabb „fészekrakó” per
Újabb „fészekrakó” per indult a 
Miskolci Törvényszéken, kedden 
Horváth Dóra bíró vezetésével. 
Az elsőrendű vádlott K. Mariann 
ügyvéd. Rajta kívül még 23 sze-
mély ellen emelt vádat a megyei 
főügyészség.

Az ügyész először a Fészekrakó 
hitel és az otthonteremtési támo-
gatás igénybevételének koráb-
ban hatályos szabályait ismertet-
te, majd bemutatta a vádlottakat. 
Az elsőrendű vádlott K. Mari-
annt, az ügyvédi kamara (azóta 
felfüggesztett) tagját, a másod-
rendű vádlott P. Szilviát, biztosí-
tás- és hitelközvetítőt, testvérét, 
P. Henriettát, aki a harmadrendű 
vádlott, a negyedrendű K-né K. 
Máriát, aki értékbecslő volt. To-
vábbá két személy érdekes még, 
B. István és felesége, a felhajtók, 
akik a vád szerint eladó lakásokat 
kerestek, majd megegyeztek a tu-
lajdonosokkal, hogy a valódinál 
magasabb összeget írnak a szer-
ződésekbe. A vádlottak padjára 
kerültek eladók, vevők és a ha-

mis munkáltatói szerződést kiál-
lító személyek is.

A vádirat szerint az ismert for-
gatókönyv alapján működött a 
„fészekrakó” csalás. Olyan sze-
mélyeket segítettek a hitel és a 
támogatás útján csalárd módon 
lakáshoz, akik saját erővel nem 
rendelkeztek, a hitelt nem tud-
ták törleszteni, sőt, még az ügylet 
költségeit sem tudták finanszí-
rozni. Ennek érdekében valótlan 
tartalmú adásvételi szerződést 
kötöttek, illetve hamis munkál-
tatói igazolást mutattak be, az ér-
tékbecslő hamis szakvéleményt 
adott (lakásonként 10 ezer forin-
tos kenőpénzért). A pénz P. Szil-
viához került, aki a költségek le-
vonását követően osztozott az 
ügyvéddel, illetve testvérével a 
hasznon. Az elsőrendű vádlott – 
írásban – valamennyi vádpont-
ban tagadta bűnösségét.

Ezzel a most indult perrel pár-
huzamosan hétfőn folytatódott a 
„nagy fészekrakó” per is a Mis-
kolci Törvényszéken B. Mariann 
és 277 társa ellen.                        Cs. L.

Alkalmazkodva a korok igényeihez…
Kétszázharminc éves idén a Diós-
győri Papírgyár, a jubileumi ün-
nepséget pénteken tartották.

A jubileum alkalmából köszön-
tötte a nemzetstratégiailag ki-
emelten fontos létesítmény dol-
gozóit Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere, Latorcai János, a 
parlament alelnöke és Járai Zsig-
mond, a Magyar Nemzeti Bank 
Felügyelő Bizottságának elnöke. 

Kriza Ákos ünnepi köszöntő-
jében Miskolc és a papírgyár kap-
csolódási pontjairól beszélt. Mint 

mondta, az évszázados múltra 
visszatekintő létesítmény a mis-
kolciaknak nem csupán igazodá-
si pont, hanem a múltunknak egy 
fontos darabja, mely azonban a 
jelenben és a jövőt nézve is meg-
határozó jelentőséggel bír. Lator-
cai János arról beszélt, hogy mi-
vel a Diósgyőri Papírgyár gyártja 
a bankjegy- és okmánypapírokat 
– melyeket nemcsak hazánkban, 
hanem az unió számos tagorszá-
gában is értékesítenek –, az üzem 
egyben az ország gazdasági füg-
getlenségének is egyik pillére.

Területi iroda nyílt az egyetemen
A Miskolci Egyetemen nyitotta meg 
pénteken észak-magyarországi te-
rületi képviseletét a Konecranes 
Kft. A világ egyik vezető darugyártó 
és -karbantartó cégével egy közös, 
akkreditált vizsgáló laboratóriumot 
is kialakítana az egyetem Gépész-
mérnöki és Informatikai Kara.

A Miskolci Egyetem Gépészmér-
nöki és Informatikai Kara fej-
lődésének újabb állomásához 
érkezett: a darus rendszereket szál-
lító Konecranes Kft. és a kar a cég 
észak-magyarországi területi kép-
viseletének megnyitóját tartotta 
pénteken. Az irodának a campus 
ad helyet. Az ünnepségen Latorcai 
János, az Országgyűlés alelnöke is 
beszédet mondott.

– A tudás az emberiség egyet-
len olyan eszköze, mely végtelenül 
bővíthető. Francis Bacon úgy fo-
galmazott évszázadokkal ezelőtt, 
hogy a tudás hatalom, ma már 
azonban akkor igazán hasznos, 
ha mindenki számára elérhető. Az 
igazi kitörést az Európai Unió sze-
rint is a kreatív tudás jelentheti a 
gazdaság számára. Meg kell terem-

teni a továbbfejlődés, piacképesség 
útját, ezáltal pedig új munkahelye-
ket, új termékeket – mondta az al-
elnök.

Illés Béla dékán azt emelte ki, 
hogy több külföldi egyetemen – 
így például Szingapúrban, a finn 
Tamperében, a németországi 
Dortmundban vagy Magdeburg-
ban – a gazdaság szereplői jelen-
tősen támogatják a műszaki kép-
zéseket.

– A mai rendezvény is azt a célt 
szolgálja, hogy közös kutatás-fej-
lesztési projekteket, oktatási te-
vékenységet valósítsunk meg. A 
Konecranes szakemberei számára 
szakirányú továbbképzéseket szer-
veznénk, a daruk szakterületén pe-
dig közös K+F tevékenységek vár-
hatók – mondta a kari vezető.

A társaság és az egyetem gépész-
mérnöki és informatikai kara töb-
bek között egy közös, akkreditált 
vizsgáló laboratóriumot alakítana 
ki, mely komoly kutatásokat, fej-
lesztéseket tehet lehetővé az eme-
léstechnikában használt diagnosz-
tikai berendezések területén.

S. P. | fotó: Juhász Á.

Katonasuli indul a Szemerében
A következő tanévtől fakultáció-
ban tanulható a katonai alapis-
meretek a miskolci Szemere Ber-
talan Szakközépiskolában.

A KatonaSuli elnevezésű prog-
ram miskolci elindításáról még 
áprilisban tárgyalt Kriza Ákos 
polgármester és a honvédel-
mi miniszter, Hende Csaba. A 
megbeszélés pozitívan ért vé-
get, a közoktatási intézmények-
ben azonban jelenleg még csu-
pán fakultációban oktathatók 

az ilyen jellegű alapismeretek. A 
2013/2014-es tanévben a Sze-
mere Bertalan Szakközépisko-
lában sportágazati szakképzés-
re indítható egy osztály katonai 
alapismeretek fakultációval, tud-
tuk meg Dobos Tímea városhá-
zi szóvivőtől, ám ha időközben 
változnak a szabályok, és a kato-
nai alapismeretek már nem csu-
pán a Honvédelmi Minisztérium 
által alapított intézményekben 
tanítható tantervszerűen, akkor a 
képzés átalakulhat.                    Kiss J.

Ünnepi megemlékezés
Az aradi vértanúk kivégzésének 163. évfordulója tiszteletére megemlékezést tart Miskolc önkor-
mányzata október 6-án, délelőtt 10 órától Batthyány Lajos emléktáblájánál (Batthyány u. 1.). A tisz-
telgő megemlékezésre Kriza Ákos, Miskolc polgármestere hívja és várja a város minden polgárát.

Helyreállították az Ördögárkot

Kitakarítják, és rendbe hozzák 
a héten a Komlóstetőn találha-
tó Ördögárkot, mert az mostanra 
annyira eliszaposodott, hogy eső-
zések után időnként nem tudta 
elvezetni a vizet. 

Mint azt Gazdusné Pankucsi 
Katalin (Fidesz) képviselő ér-
deklődésünkre elmondta, évek 
óta problémát jelentett esőzé-
sek után az Ördögárok elhanya-
goltsága, mely nem csak elisza-
posodott mára, de eltört egy cső 
is, aminek a csapadékvíz-elveze-
tő csatornából kellene ide szállí-
tania a vizet.

– Mivel a csapadéknak nem 
volt hová elfolyni, jobb híján az 
utcán zúdult le, felnyomva az 

útjába kerülő csapadékelveze-
tő aknák fedlapjait, és tönkretet-
te az út szegélyét. A helyzet mi-
att kerültek házak is veszélybe a 
Komlóstetőn, és nyáron már a 
Vasgyárban is, ez a helyzet meg-
szűnhet a helyreállítás után – 
mondta a képviselő.

Az Ördögároknál végzett 
munkák során kitakarítják az 
iszapot, hordalékot, törmeléket 
a területről, és kicserélik az eltört 
csövet is, így akadálytalanul le 
tud majd vonulni a lezúduló csa-
padékvíz hirtelen jött esőzések-
kor is. A helyreállítás több mint 
kétmillió forintba került, azt 
Gazdusné Pankucsi Katalin kép-
viselői alapjából finanszírozta.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L. 

Röviden ››››››››››››
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Rengeteg program az idősek havában
Október az idősek hó-
napja, ami rengeteg prog-
ramot kínál a miskolci 
szépkorúaknak.

» folytatás az 1. oldalról
Az Aktív Idősödés Évének miskol-
ci programjai két kiemelt területen: 
az informatikai ismeretek átadásán 
és a sport területén kínálnak válto-
zatos kikapcsolódási lehetőségeket. 

Tudás és mozgás
A programismertető sajtótájékoz-
tatón elhangzott: október 8-án, dél-
után 3 órától előadást tartanak a 
korona tanról a Vasgyári Közös-
ségi Házban. Ugyancsak isme-
retbővítő az október 11-ei Ráérős 
múzeum(i) kör(út): 10 és 12 óra kö-
zött olyan múzeumlátogatásra invi-
tálják a szépkorúakat, melynek ke-
retében ritkán kiállított tárgyakat 
is bemutatnak. Október 17-én dél-
előtt 10 órakor pedig Szemere-em-
lékséta indul a Szemere-szobortól. 
Saját kiskerti termékeiket vihetik el 
a szépkorúak a 26–27-ei filléres vá-
sárra, a Vasgyári Közösségi Házban.

Kiemelt program a Jobb egér-
rel című, alapszintű informatikai 
oktatás, melynek keretében 17–18 
éves fiatalok tanítják az idősebbe-
ket a számítástechnika alapjaira ki-
lenc héten át. Október 8-ától az 
Avasi Gimnáziumban és a Berzevi-
czy Szakközépiskolában, 9-étől pe-
dig a Diósgyőri Gimnáziumban is, 
de bekapcsolódik a programba a 
Komlóstetői Általános Iskola is.

A sportprogramok már október 
6-án megkezdődnek a Selyemré-

ti strandfürdőben. Az úszástudást 
nem igénylő vízigimnasztikát min-
den szombaton megtartják. Az If-
júsági és Szabadidő Házban gim-
nasztika-foglalkozásokat tartanak 
10-étől, szerdánként. A természet-
kedvelőknek pedig túrákat szervez-
nek. A programokra a városháza 
portáján lehet jelentkezni.

Generációk találkozása
Az Őszi Napsugár Otthonban is 
megkezdődött szerdán az idősek 

hónapjának rendezvénysorozata, 
mely idén a generációk közötti szo-
lidaritásra teszi a hangsúlyt.

A megnyitón Kriza Ákos polgár-
mester a család, az idősebbek és a 
fia talok összetartozásának fontossá-
gára hívta fel a figyelmet. 

– Az idős emberek számunk-
ra kapcsolatot jelentenek a múlttal, 
a hagyományokkal. Mind az okta-
tásban, mind a politikában kiemelt 
helyen szerepel a generációk közötti 
kötelékek erősítése, Miskolcon pe-
dig több olyan kezdeményezés van, 
mely ezt segíti – emelte ki. 

A megnyitón a Bartók Béla Ze-
neművészeti Szakközépiskola nö-
vendékeinek műsora mellett nagy 
taps kísérte a Szemere Bertalan kö-
zépiskola táncművészeti tagozatos 
fiataljainak fellépését is. Az iskola  
alkalmazott fotográfus tanulóinak 
munkáiból pedig kiállítás nyílt az 
otthonban. Ekkor avatták fel a Sípos 
János által készített szobrot az intéz-
mény bejáratánál. Az otthon lakójá-
nak nem ez az első alkotása, amit az 
intézménynek ajánlott fel: a márci-
usban felszentelt kápolnában egy 
Sípos János által faragott korpuszt is 
elhelyeztek.                  Kujan I. | fotó: J. Á.

Koncert, vásár, bor, hangulat
Miskolczi Vásár, BorKert road-
show, zenés-sörös szezonbúcsúz-
tató – többek között ezeknek a 
rendezvényeknek köszönhető-
en telik meg ismét élettel most 
hétvégén, október 6–7-én a bel-
város.

Több civil szervezettel karölt-
ve úgy döntöttek idén a Miskol-
ci Kulturális Szövetség Nonpro-
fit Kft. (MKSZ), hogy felélesztik 
Miskolc borkultúráját.

– Ezt a célt szolgálta a tavasz-
szal megrendezett I. Miskolci 
Borangolás és kísérőprogramjai, 
és remekül erősíti ezt a BorKert 
is, mely három napon át, pén-
tektől vasárnapig vár majd min-
denkit – mondta Némedi Var-
ga Zoltán, az MKSZ ügyvezető 
igazgatója. 

Egyre színesebb a Miskolczi 
Vásár, egyre többen érdeklőd-
nek a programok iránt, egyre 
többször idéződik fel sokak-
ban a régmúlt Miskolc han-
gulata – így méltatta a ren-
dezvényt Kiss Gábor, Miskolc 
alpolgármestere. 

– Egy élhető városhoz ren-
dezvények kellenek, Mis-
kolcon pedig ezekből egy-
re több van, elég csak a múlt 
hónap programjaira gondol-
ni – hangsúlyozta az alpolgár-
mester. A BorKert kapcsán ki-
emelte, a tapasztalatok szerint 
az emberek szeretik a gaszt-
ronómiai fesztiválokat, a bor-
kultúra pedig reneszánszát éli 
jelenleg, így az egy olyan ren-
dezvény, melyet szívesen fogad 
be Miskolc.

A BorKert az Agrármarke-
ting Centrum szervezésében út-
nak induló boros roadshow. Az 
érdeklődők összesen nyolc ál-
lomáson találkozhatnak a ren-
dezvénnyel, mindenhol van 
Magyar Borterasz, a látogatók 
kóstolózónában ismerkedhet-
nek kedvezményes áron a ré-
gió boraival, de vannak vezetett 
kóstolók is.

– Az „utazás a borral térben 
és időben” alapgondolatra épül-
ve a szervezők hangulatos prog-
ramokkal kötik le minden kor-
osztály figyelmét. Gyerekek 
számára borkészítéssel kapcso-
latos játékokkal készülnek, a 
felnőtteket filmvetítéssel, utca-
bállal, élő koncertekkel várják. 
Természetesen kaphatók lesz-
nek a borsorhoz illő ételek is – 
mondta Kerenszky Attila bo-
rász, programszervező. 

A Miskolczi Vásár a már 
megszokott helyszínen, a meg-
szokott programokkal várja az 
érdeklődőket, lesz régiségvá-
sár, Magyar Portékák Vására, 
„Miskolci Lacikonyha”, KrePP 
művészpiac, ám ezúttal a prog-
ramokat egy zenés, sörös sze-
zonbúcsúztató is kiegészíti a 
Szinva teraszon. 

– Az intézményünk hagyo-
mányos szezonzáróján, vasár-
nap délután 3-tól a miskolci Bá-
nyai Unplugged Band zenél, 
miközben házi és ízesített sö-
rök kóstolására is lesz lehető-
ség – emelte ki Tánczos Tamás, 
a Miskolci Kulturális Központ 
vezetője.

T. Á.

Őszi fesztiváloznak a múzeumok
A Múzeumok Őszi Fesztiváljának nyi-
tányaként kortárs művészek állíta-
nak ki a galériában – és számos prog-
ramot rendeznek az intézmények.

Éliás István művészet- és múze-
umpedagógus mutatta be a Kilen-
cedik Kunszt – Kő, papír, olló című 

kiállítást. Mint elmondta, a Nép-
rajzi Múzeum kiállítása Miskol-
con már egy hónapja megtekint-
hető. Ez a tárlat azzal foglalkozik, 
hogy a tárgyak mennyire jelentő-
sek az életünkben, milyenek voltak 
régen, és milyen a mai viszonyunk 
a tárgyakhoz. Ennek apropóján ta-

lálták ki, hogy ezt a vonalat tovább 
folytatják a Kunsztban is. A tizenöt 
művész tárgyakról szóló kiállítását 
november 24-ig tekinthetik meg a 
művészetkedvelők a Miskolci Ga-
lériában.

A Múzeumok Őszi Fesztivál-
jának egyhónapos programsoro-

zatát nemcsak a galéria kiállítá-
sai gazdagítják, hanem a Herman 
Ottó Múzeumé is – itt előadásokat, 
múzeumi órákat, és családi napot 
is szerveznek majd, míg a Színész-
múzeumban újraindul a múzeu-
mi menüett, az emlékpróba és lesz 
Teátrum TV is – a rendezvényeket 
folyamatosan programajánlónk-
ban, a 11. oldalon, illetve a minap.
hu-n közöljük.                                     K. I.
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Lassan, de bővül itt is a foglalkoztatás
Mind a megye, mind a mis-
kolci kistérség munkaerőpi-
acán láthatók a gazdaság fej-
lődésének, a foglalkoztatás 
bővülésének a jelei – derül 
ki egyebek mellett a megyei 
munkaügyi központ igazga-
tójának értékeléséből. 

Lórántné Orosz Edit egyebek mel-
lett elmondta: bár ezeknek az eszkö-
zöknek a száma folyamatosan bővül 
– napjainkban például a lakhatá-
si támogatás bevezetésével, vagy a 
szeptembertől indított, a pályakez-
dő fiatalok munkához segítését cél-
zó „Első munkahely garancia” elne-
vezésű központi munkaerő-piaci 
programmal – ezek közül egyelő-
re a közfoglalkoztatás az az eszköz, 
amely a legtöbb munka nélkül ma-
radt embernek tud átmeneti idő-
re munkát, ezzel segítséget nyújtani. 

A regisztrált álláskeresők számá-
ban 2011-től lassú csökkenés figyel-
hető meg, a megyében és a miskolci 
körzetben is. A 2008 őszén kialakult 
pénzügyi-gazdasági válság munka-
erő-piaci hatásai 2009-ben mutat-
koztak meg a legerősebben. 

– A rendelkezésre álló legutóbbi, 
2012. augusztusi adatok szerint 63,9 
ezer álláskeresőt tartottunk nyilván 

a megyében. Ebből 17,8 ezret a mis-
kolci munkaügyi körzet 32 telepü-
lésén, 11,3 ezer főt pedig Miskol-
con. A 2009 augusztusi adatokkal 
összevetve megyénk esetében 6,3 
százalékos, a miskolci körzet vonat-
kozásában 5,9 százalékos, konkré-
tan Miskolc vonatkozásában pedig 
8,1 százalékos, azaz mintegy ezer 
fős csökkenés tapasztalható az állás-
keresők számában – nyilatkozta Ló-
rántné Orosz Edit.

Az igazgató arról is szólt, hogy 
a munkaügyi központ országosan 
egyeztetett módon, negyedéven-
te végez úgynevezett munkaerő-
gazdálkodási felmérést. Ennek so-
rán egyebek mellett arról kérnek 
információkat a körzet munkálta-

tóitól, hogy az elkövetkező három 
hónapban milyen munkakörök-
ben terveznek létszámfelvételt, il-
letve elbocsátást, illetve, hogy egy 
év múlva terveik szerint hogyan 
alakul majd az alkalmazásukban 
álló dolgozók létszáma. Legutóbb 
júliusban végeztek ilyen felmérést, 
melyben 1154 megyei munkáltató 
válaszolt a feltett kérdésekre. Ezek-
nél június végén mintegy 44 ezer 
fő állt alkalmazásban, válaszaikból 
pedig az derült ki, hogy dolgozóik 
száma szeptember végéig 1,5 szá-
zalékkal fog emelkedni, hasonlóan 
az országos prognózishoz. A 2013. 
június végére vonatkozó előrejel-
zésük ennél magasabb, 2,1 százalé-
kos bővülést jelzett, ami biztatóbb 

a 0,8 százalékos, országos előrejel-
zésnél.

Kedvező eredményt hozott a fel-
mérés abból a szempontból is, hogy 
mindössze 8 százalékos volt a 3 hó-
napon belül létszámcsökkentést 
tervező munkáltatók aránya, szem-
ben azok 23 százalékos arányával, 
akik létszámbővítést hajtanak végre. 
A többség – 69 százalék – válaszai-
ból az derül ki: egyelőre a meglévő 
létszám megtartására törekednek.

Lórántné Orosz Edit azt is meg-
említette, hogy az utóbbi 2-3 év fo-
lyamán a pályakezdő álláskeresők 
száma emelkedő tendenciát mu-
tat mind országosan, mind pedig a 
megyében. Ezért is volt nagyon in-
dokolt annak a központi munka-
erő-piaci programnak a kialakítása, 
amelyet „Első munkahely garancia 
2012” néven hirdettek meg, s a pá-
lyakezdő fiatalok 2012. szeptember-
decemberi foglalkoztatásához kínál 
százszázalékos bérköltség-támoga-
tást – legfeljebb a kötelező legkisebb 
munkabér kétszeresét alapul véve.

– Szeptember végéig kirendelt-
ségeink megyeszerte 748 – ebből 
Miskolc munkaügyi körzetében 
290 – ilyen támogatási kérelmet 
fogadtak be. Az elbírált kérelmek 
kapcsán 580 pályakezdő fiatal jut 
munkához, közülük 191 fő a mis-
kolci körzetben – emelte ki a me-
gyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjának igazgatója.           Sz. S. 

Növekvő látogatottság, új szolgáltatások
2011-ben jelentősen, 75 
ezerrel sikerült növelni a 
Barlangfürdő látogatóinak 
számát az előző évhez ké-
pest, a bevételt pedig 12 szá-
zalékkal.

» folytatás az 1. oldalról
Az év eseményeiről szólva az igaz-
gató elmondta: bevezették az elő- 
és utószezont a Barlangfürdőben. 
A külső medencéket pedig tovább, 
május 1. és szeptember 30. között 
tartották nyitva. 

– Áprilistól, az apátság feltárása 
miatt zöld területünk felét „elveszí-
tettük”, ami fürdőnk befogadóké-
pességére is hatással volt – mond-
ta még el Czinkné Sztán Anikó. A 
szezon látogatószáma ennek elle-
nére csak minimálisan, 5,3 száza-
lékkal csökkent, a bevételek pedig, 
a beindított plusz szolgáltatások-
nak – szaunaszeánszok, étterem, 
gyógyászat – köszönhetően, 18,8 
százalékkal nőttek.

Arról is szólt, hogy miskolci 
szerződött szállásadó partnereiktől 

az idei szezonban 74 százalékkal 
több vendég érkezett, mint az el-
múlt év ezen időszakában. A Bar-
langfürdőn belül az aquaterápiás 
gyógyászati részleg bevételét 80 
százalékkal, a megújult étterem be-
vételét pedig 643 százalékkal sike-
rült megnövelni a múlt évihez ké-
pest.

A Selyemréti Strandfürdő idei 
szezonjának – június–augusztus 
– bevétele 20 százalékkal haladta 
meg az előző év azonos időszakáét, 
a Diósgyőri Várfürdő ez évi bevé-
tele viszont 14 százalékkal marad el 

az előző évi bevételtől. Ennek oka, 
hogy a régészeti feltárások miatt a 
strand területét csak részben tud-
ták megnyitni.

Mivel október az idősek hónap-
ja – amellett, hogy a hónap min-
den napján kedvezményes, 990 
forintos belépési lehetőséget biz-
tosítanak a Barlangfürdőbe a 
nyugdíjasigazolvánnyal rendelke-
zők számára – különféle progra-
mokkal is várják a szépkorúakat. 
Így például a Vöröskereszt jóvol-
tából októberben minden hétfőn, 
kedden és szerdán, délután 2 órától 

ingyenes egészségügyi szűrővizs-
gálatokat szerveznek, egészségne-
velési tanácsokkal, felvilágosítással, 
bemutatókkal.

Október 13-án, a magyar fürdő-
kultúra napján mindenki számára 
kedvezményes, 990 forintos belé-
pést biztosítanak. Este héttől tizen-
egyig éjszakai fürdőzésre invitálják 
a vendégeket. A programok között 
szerepel éjszakai fürdőzés a ma-
gyar fürdőkultúra jegyében, ma-
tyó hímzéses fürdőruha-bemuta-
tó, borkóstolás, a miskolci kolbász 
bemutatása és kóstoltatás, magyar 
szaunaszeánsz, magyar táncház, 
magyar folklór-élőzene. Október 
1-jétől egyébként minden hónap 
második szombatján szerveznek 
– hasonlóan tematikus – éjszakai 
fürdőzést. 

Szintén október 1-jétől beve-
zették a 990 forintos MiskolcPont 
belépőjegyet, mely jelenleg a leg-
kedvezőbb, közel 50 százalékos 
kedvezményt nyújtó jegytípus – a 
Miskolc jegy ezzel párhuzamosan 
megszűnt. A MiskolcPont kártyá-
val rendelkező vendégek is igénybe 
vehetik a fürdő szolgáltatásait.

Sz. S. 

Egyedi ízvilág: boltokban a Miskolczi kolbász
Szerdától kereskedelmi forgalom-
ban is kapható a hajdani bencés és 
pálos szerzetesek ősi receptje alap-
ján készült Miskolczi Ínyenc kol-
bász, illetve sütőkolbász. A sertés-
húst, szalonnát és zöldfűszereket 
tartalmazó, egyedi ízharmóniával 
rendelkező termék különleges él-
ményeket kínál a gasztronómia 
kedvelőinek. 

Lantos Ottó, a kolbászt forgalma-
zó Miskolci Agrokultúra Kft. ügy-
vezető igazgatója elmondta: koráb-
ban Lovász Emese régészt kérték 
fel, hogy kutatásai alapján ajánljon 
olyan, nagy múltra visszatekintő, 
tradicionális húskészítményt, amely 

emblematikus terméke lehet Mis-
kolcnak.

– Ez a kolbászrecept a hajdani 
pálos és bencés szerzetesektől szár-
mazik. A források alapján már az 
1300-as évektől használták, több 
száz éven át, egészen a végvári har-
cok idejéig – mondta el az igazgató. 
A sertéshús és szalonna keverékét a 
kolostorkertekben termelt zöldfű-
szerekkel – kakukkfűvel, borsikával, 
majorannával – valamint fokhagy-
mával ízesítették, a paprikát akkori-
ban még nem ismerték. 

Mint megtudtuk, a forrásokban 
csupán a kolbászhoz felhasznált 
alapanyagok felsorolása szerepel, 
ezek aránya viszont nem, így több-

féle teszttel, kóstolásokkal alakítot-
ták ki a termék végső összetételét. 
Emellett figyelembe kellett venni a 
mai gyártástechnológiát, a korsze-
rű élelmiszer-biztonsági előíráso-
kat is, ezekhez igazítani a történel-
mi receptet. 

– A Miskolczi Ínyenc füstölés-
sel, érleléssel készült, szárazkolbász-
jellegű termék, a Miskolczi Ínyenc 
sütőkolbász pedig – mint a neve is 
mutatja – füstöletlen, inkább sütés-
re ajánlott készítmény – mondta el 
Lantos Ottó. Mint hangsúlyozta, 
mivel zöldfűszerek felhasználásával 
készül, őrölt paprikát viszont nem 
tartalmaz, így fontos kelléke lehet 
a reformkonyhának, s azok is fo-

gyaszthatják, akik számára a papri-
ka gyomorbántalmak miatt esetleg 
nem ajánlott. 

A kolbászt a Sajó-Hús Kft. ter-
mészetes, minőségi alapanyagokból 
állítja elő, és a húsipari vállalat saját 
boltjaiban, valamint az Unió Coop 
Zrt. negyven üzletében kezdték el a 
terjesztését. Ezáltal a MiskolcPont-
os termékek köre is egy új ízvilágú 
készítménnyel bővült, a kolbász for-
galmazásával ugyanis csatlakoz-
tak a kedvezményrendszerhez. Egy 
partnerükön keresztül kiterjesztik 
az értékesítést Hajdú-Bihar, illetve 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére 
is. Hosszabb távon a kolbász előál-
lításához szükséges alapanyagot az 
Agrokultúra Kft. saját tenyésztésű 
mangalicáiból szeretné biztosítani. 

Szepesi S. | fotó: Mocsári L. 

Bővít a Vodafone Miskolcon
Hatvanfős létszámbővítést jel-
zett nyáron a Vodafone Miskolci 
Regionális Ügyfélszolgálati Köz-
pontja. 

– A Vodafone Regionális Ügy-
félszolgálati Központja 2008 óta 
működik Miskolcon, jelenleg 
mintegy 263 főt foglalkoztatnak, 
főleg call centeres munkakörben 
– mondta el érdeklődésünkre 
Lórántné Orosz Edit, a B.-A.-Z. 
Megyei Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központjának igazgatója. 

Hozzátette, a munkaügyi köz-
pont az elmúlt években – hosszú 
távú együttműködés keretében 
– támogatta a közép- és felső-
fokú végzettségű, fiatal álláske-
resők képzését és foglalkoztatá-
sát, a Vodafone ez év július végén 
jelzett, 60 fős létszámbővítését 
is támogatják. Ennek keretében 
mintegy 80 álláskeresőt iskoláz-
nak be az év végéig.

– A munkaügyi központ mis-
kolci kirendeltségének munka-
társai értesítették a lehetőségről 
azokat a pályakezdő fiatalokat, 
illetve 35 év alatti, már nem pá-
lyakezdő álláskeresőket, akik 
megfeleltek a cég elvárásainak. 
Igyekeztek minél több regisztrált 
álláskereső figyelmét felhívni a 
lehetőségre. Összesen – levélben, 
személyes megjelenés alkalmával 
és más módon – mintegy 1100-
an értesültek a képzési és foglal-
koztatási lehetőségről – részletez-
te Lórántné Orosz Edit.

A munkaügyi kirendeltség hét 
alkalommal szervezett csoportos 
tájékoztatót, melyeken – az elő-

zetes kiértesítés alapján – 370 fi-
atal álláskereső jelent meg.

– A megfelelő paraméterekkel 
rendelkező, képzésre és munkára 
motivált ügyfelekkel személyes 
elbeszélgetéseket folytattak mun-
katársaink. Ezután 140 álláskere-
sőt irányítottak a Vodafone HR 
szakembereihez a további szű-
résre – mondta el az igazgató. 

A Vodafone kiválasztási eljárá-
sát követően szeptemberben két 
tanfolyam indult, ahol 42 fiatal 
kezdhette meg a call center mun-
kakört elsajátító tanulmányait. A 
tanfolyamot a munkaügyi köz-
pont finanszírozza.

A képzésbe bekerülő 42 hall-
gatóból 12 egyetemi vagy főisko-
lai végzettséggel rendelkezik, 17-
en végeztek gimnáziumot, 13-an 
pedig szakközépiskolai végzett-
séggel kerültek be a tanfolyam-
ra. A 30 középfokú végzettségű 
hallgató közül többen befejezték 
már a tanulmányaikat valamely 
felsőoktatási intézményben, csak 
nyelvvizsga hiányában még nem 
kapták kézhez diplomájukat.

A következő két tanfolyamra a 
toborzás jelenleg is folyik. 

– A megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja a továb-
biakban is segíti és támogatja a 
hosszú távú befektetési tervekkel 
érkező cégeket. Reméljük, hogy 
a Vodafone-nal kialakult együtt-
működés példaként szolgál a jö-
vőben azon vállalkozások szá-
mára, melyek helyszínt keresnek 
tervezett beruházásuk megvaló-
sításához – emelte ki Lórántné 
Orosz Edit.                           Szepesi S. 

„Felemelő feladat volt 
Miskolcot képviselni”
Díszvendég volt Miskolc az elmúlt 
hét végén a budai várban meg-
rendezett Főszezon 2012 – turisz-
tikai és gasztronómiai kiállítás 
és vásáron, ahol a nagyközön-
ség először találkozhatott a város 
új logójával és arculati elemeivel, 
amely sikert aratott. 

Miskolc új logója és arculati ele-
mei nagy sikert arattak, hiszen a 
matricák szinte azonnal elfogy-
tak, a MiskolcOn kiadványokkal 
együtt, tudtuk meg Dobos Tí-
mea városházi szóvivőtől. 

– Nagy volt az érdeklődés 
a Barlangfürdő és gyógyásza-
ti szolgáltatásai iránt, és többen 
keresték a szálláshelyek év végi 
ajánlatait is. A kiállításon csak-
nem 200 ezren fordultak meg.

A tíz miskolci fellépő elő-
adása is hatalmas siker volt. A 
Vaga Banda gólyalábasai mel-
lett a Miskolci Majorettek, a 
Szinvavölgyi Néptáncegyüttes 
és a Ködmön TSE táncosai szó-
rakoztatták a vendégeket, de a 
Factory-Dobszerda, a Montázs 
Színjátszó Műhely „Miskolci le-
gendák” előadása és Bellus István 
produkciója szintén sokakat ér-
dekelt. A Czemende Zenekar és 
a város hangjai mellett a Miskolc 
Dixieland Band is fellépett.

Balla Miklós, a zenekar veze-
tője szerint a szórakoztatás mel-
lett missziót is teljesítettek: vá-
rosuk jó hírét terjesztették.

– Rendkívül jó érzés volt, 
hogy sok miskolci között mi is 
felléphettünk a Főszezonon – 
kezdte a zenekar vezetője. – A 
fővárosban már több jazzfesz-

tiválon játszottunk, de ez most 
más volt. Egyrészt a patinás 
helyszín miatt, másrészt, mert 
tudtuk: Miskolcot képviseljük.

Mint Balla Miklós elmondta, 
közel egy órát zenéltek – nagyon 
jó hangulatban.

A Miskolc standon megfor-
dultak Angliából, Csehország-
ból, Szlovákiából, Ukrajnából és 
Izraelből érkezők, de voltak né-
met, olasz, orosz és lengyel ér-
deklődők is, így gyorsan fogytak 
az idegen nyelvű kiadványok is. 
És hogy ne csak érdeklődjenek 
városunk iránt, hétvégi miskol-
ci üdülést és miskolci ajándék-
csomagokat sorsoltunk ki, tette 
hozzá Dobos Tímea.

A vendégek megkóstolhatták 
Miskolc „ízeit”, a füstölt pisztrán-
got, a Miskolczi kolbászt és a pe-
recet, valamint a Korty sört és a 
Prekop pálinkákat. A Lillafü-
redi ásványvíz erre az alkalom-
ra új címkével jelent meg, ame-
lyen Miskolc új logója és a „Kassa 
– Európa Kulturális Fővárosa 
2013” logó is helyet kapott.       K. I. 

A kkv-k kisebb bővítései összeadódva elérik a több százas létszámot
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Akció 2012. 10. 07-től 2012. 10. 13-ig

Tapéták széles választékával várjuk boltunkban!

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

Ezúton is köszönjük a lakosság aktív közreműködését!

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

Akció! Akció!

Újabb, nagyszabású országos  
akció kezdôdik október 3–15-ig 

valamennyi üzletünkben!
Tolle trappista sajt 1 kg  1099 Ft
coop „B” rizs 1 kg  229 Ft
Lipton Green Label tea 37,5 g  199 Ft
Paloma vák. kávé 250 g  429 Ft

Egységár: 1716 Ft/kg

Sport étcsok. márt. rumos ízû szelet 25 g  65 Ft
Olympos sárgarépa-narancs ital 12%, 1,5 l  239 Ft

Egységár: 159 Ft/l

Silan Sensations öbl. Sensitiv, Fresh sky öblítô 1 l  499 Ft
Domestos 24h Pine fresh 750 ml  399 Ft

Egységár: 532 Ft/l

Elôhûtött baromfit árusító üzletekben:
csontos csirkemell 1 kg  1049 Ft

coop ABc és coop Szuper áruházainkban:
Lecsókolbász 1 kg  559 Ft
Sertés mûbeles virsli 1 kg  559 Ft

LEGyEn cOOP üzLETEink rEnDSzErES váSárLójA!

Az Aranykapu Gyermekbirodalom bemutatja
 Az Esztenás Együttes előadása:

SzürEti GyErMEk táNcház
Október 14., vasárnap, 16 óra
Cím: Győri kapui református templom közösségi terme, Balázs Győző tér 1.
A belépődíj egységesen: 700 Ft. www.facebook.com/aranykapu

28 rezidens kezd Miskolcon
Májusban 31 rezidensi álláshelyet 
hirdetett meg a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kórház és Egye-
temi Oktató Kórház, október el-
sejéig 28-an álltak munkába az 
egészségügyi intézményben.

A kórház a Debreceni Egyetem 
Orvos- és Egészségtudományi 
Centrum felé hirdetett meg 31 
állást idén májusban, a hatodéves 
orvostanhallgatók jelentkezése 
azóta folyamatos volt. Az intézet-
tel előszerződést kötött jelöltek 
többsége a szeptemberi diploma-
osztó után, október elsején létesí-
tett közalkalmazotti jogviszonyt 
a kórházzal. Egészségügyi felső-
fokú szakképzésüket a Debreceni 
Egyetemen a napokban kezdik.

A rezidensek felvételére a kór-
ház TÁMOP-os, európai uni-
ós pályázatának köszönhetően 
kerülhet sor, a hiányszakmák-
ban munkába állók foglalkozta-
tásából adódó költségekre közel 
200 millió forint támogatást kap 
a megyei kórház. Ezáltal 3-3 ne-
urológus és radiológus, 2-2 trau-
matológus és gyermekgyógyász, 
valamint 1-1 aneszteziológus, 
sürgősségi orvos és klinikai la-
bordiagnosztikai szakképzésben 
részesülő orvos állt munkába ok-
tóberig. A kórház saját költség-
vetése terhére a dentoalveoláris, 
szemészet, belgyógyászat, fül-
orr-gégészet, szülészet és uroló-
gia szakterületére biztosítja to-
vábbi rezidensek foglalkoztatását.

– Mindig azt hallani, hogy a 
rezidensek Magyarországon kí-
vül keresik boldogulásukat. En-
nek éppen az ellenkezőjéről szá-
molhatunk be most, hiszen 28 

rezidens lát fantáziát abban, hogy 
Miskolcon kezdje életpályáját – 
emelte ki Csiba Gábor főigazga-
tó-főorvos.

A rezidensek közt több, Mis-
kolcról származó pályakezdő is 
található, például Jónyer Dávid.

– Nem szerettem volna kül-
földre menni, mert szerintem va-
lamilyen szinten itt is adottak a 
feltételek a megélhetésre, a csalá-
dom is támogatni tud, ami szin-
tén fontos tényező. Miskolci va-
gyok, az itteni ideggyógyászati 
osztályon pedig minden adott a 
legjobb szakmaiságra. A legfon-
tosabb először a biztos szaktudás 
megszerzése, majd a specializá-
lódás és a szakvizsga abszolválása 
– mondta a neurológus rezidens.

Hevér Máté elsőéves radio-
lógus rezidens azt mondta, ko-
rábban úgy értesült, változatos 
beteganyaggal rendelkezik a me-
gyei kórház, sok a beteg, így min-
den adott, hogy jó szakorvossá 
válhasson. Emellett hangsúlyoz-
ta, a magyar egészségügy mellett 
kötelezte el magát, mindenképp 
Magyarországon szeretett volna 
maradni.

S. P. | fotó: J. Á.

Kék Vonal a fiatalokért
Szabadtéri bulival ünnepel-
te vasárnap egyéves szüle-
tésnapját az első magyar-
országi, az avasi Kék Vonal 
Komputer Klubház.

A Testvérvárosok útja 12. szám 
alatt talált otthonra a Kék Vonal, 
azaz a szolgáltatóház emeletén. Az 
ünnepségre a dolgozók, mentorok, 
támogatók mellett több tucat kör-
nyékbeli fiatal is eljött. A Kék Vonal 
Alapítvány közel húsz éve műkö-
dik, hogy teret adjon a gyerekek-

nek, fiataloknak. Egy helyet, ahol 
anonim módon beszélhetnek ér-
zelmeikről, gondjaikról, lelki se-
gélyt, választ kapjanak kérdéseikre. 
A klub célja pedig, hogy a számí-
tástechnika világa lehetőséget ad-
jon a fiataloknak az alkotásra. 

Jakubács László, a klubház ko-
ordinátora az egy év tapasztalatai 
alapján arról beszélt, hogy meg-
mutatták a miskolci, avasi fiatalok-
nak: van jövő, remény, hit. Létre-
hoztak egy kis gyógynövénykertet, 
s az előtér oszlopait is kifestették. 
Minden oszlopra valójában egy-
egy tevékenységet bemutató élet-
kép került. 

Az ünnepi köszöntők után fel-
vágták a születésnapi tortát, és a fi-
atalok is átnyújtották ajándékukat: 
bemutatták saját színpadi produk-
ciójukat.                        Cs. L. | fotó: J. Á.

Városi ösztöndíj
Idén is meghirdetik a Mis-
kolc Város Ösztöndíjasa pá-
lyázatot. Bármely hazai, illet-
ve külföldi alap- (7. osztálytól), 
közép- vagy felsőfokú oktatá-
si intézmény nappali tagoza-
tán tanuló, miskolci lakóhelyű 
diák pályázhat, aki egy tárgy-
ból kimagasló eredményt ért 
el, illetve tudományos, művé-
szeti, sportteljesítményét iga-
zolja. Beadási határidő októ-
ber 26. A pályázati kiírás és az 
adatlapok elérhetők a város 
honlapján (miskolc.hu), illetve 
a polgármesteri hivatal közok-
tatási osztályán.

Ismét egy éjszaka a tudomány világában
Hat éve már, hogy minden 
szeptember negyedik pén-
tekjén, a világ minden pont-
ján a kutatóké az éjszaka. 
Miskolcon az egyetem dísz-
aulájában és a belvárosban 
is várták a kutatókat és a kí-
váncsiskodókat.

Megnyitójában Kiss Gábor alpol-
gármester hangsúlyozta: az embe-
rek alapvető tulajdonsága a kíván-
csiság.

– Ha a kíváncsiság tudással pá-
rosul, akkor hihetetlen sikere-
ket lehet elérni. A gazdaság pedig 
csak akkor lesz értékteremtő, ha lé-
tezik, hozzáadódik az emberi tu-
dás – mondta. A Kutatók Éjszaká-
ján pedig igazán testközelbe kerül 

a kísérletező, érdekes tudomány, 
legyen az jogász, közgazdász vagy 
éppen műszaki, természettudomá-
nyi témájú. 

A kíváncsiság pedig nem hi-
ányzik a miskolciakból, ez újfent 
bebizonyosodott: a látványos kí-
sérletek és bemutatók olyan nép-

szerűek voltak, hogy az érdek-
lődőknek sorba kellett állniuk 
például a kovácsoltvas-készítéshez.

K. J. | fotó: M. L.
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Apróhirdetés
Raktárak, csarnokok különfé-
le méretben, jó parkolási és rako-
dási lehetőséggel kiadók. Borsod 
Autó Kft. Miskolc, Zsolcai kapu 
9–11. Tel.: 30/9253-511.

Hi-Sec és MEGA acél biztonsági 
ajtók beépítve már 59 900 Ft-tól, 
továbbá nyílászárók (műanyag, 
fa, alumínium) cseréje óriási ked-
vezménnyel, teljeskörű árnyé-
kolástechnikával. Érdeklődni: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet;  Nyit-
va: h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig

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

HIrdeTÉs

A holnap már ma az informatikában
Szeptember 28-ától érhe-
tő el hazánkban az iPhone 5. 
Az új készülék már első lá-
tásra is különbözik elődei-
től, azonban nem csak kül-
leme, de a belbecs is bőven 
változott. A készüléket for-
galmazza a Szinva Net Kft. 
is, mely az elmúlt évben az 
Apple termékek értékesíté-
sében az első helyet szerez-
te meg.

Szeptember 12-én az Apple nagy-
szabású médiaesemény keretében 
San Franciscóban mutatta be leg-
újabb fejlesztéseit. A nagyközönség 
által legjobban várt iPhone5 mel-
lett bemutatták az iPod hordozha-
tó médialejátszók legújabb – iPod 
nano hetedik, az iPod touch ötö-
dik generációs – modelljeit, az esz-
közökhöz kapcsolható vadonatúj, 
ergonomikus fülhallgatót, az iOS 
mobil operációs rendszer hato-
dik generációját, és természetesen 
megjelent az iTunes szoftver leg-
frissebb verziója is. Hazánkba a ké-
szülék szeptember 28-án, néhány 
napja érkezett meg.

Hogy jobban lássalak…
Az IPhone 5-re ránézve a legszem-
betűnőbb változás a korábbi mo-
dellekhez képest, hogy nagyobb, 
kijelzője a méretnövelésnek kö-
szönhetően 16:9 képarányú lett, 
továbbra is 1136 x 640 pixel fel-
bontással, az iPhone 4 és 4S kijel-
zőjéhez hasonlóan. A készülék szé-

lessége maradt, csak a magassága 
nőtt, ugyanakkor jelentősen véko-
nyabb és könnyebb – mindössze 
112 grammos – lett, alumínium- és 
üvegborítással.

A külső mellett azonban jelentős 
változásokat tapasztalhatunk a ké-
szülék belsejében is, hiszen az új A6 
chip átlagosan kétszeres sebesség-
növekedést eredményez az össztel-
jesítményben. Felgyorsult az adatok 
letöltési sebessége is, mivel az integ-
rált LTE technológia már akár 100 
Mbs adatátviteli sebességet is ké-
pes nyújtani. Fontos megemlíteni 
még az új, 8 megapixeles kamerát, 
28 megapixeles panorámamód-
támogatással, a teljesen megújult 
hangrendszert, a három beépített 
mikrofont a legkiválóbb zajszűrő 
technológiával, és a vadonatúj 8 tűs, 
nagysebességű Lightning csatlako-
zót. Összességében elmondható, va-
lóban ez lett a legjobb iPhone, amit 
eddig valaha készítettek.

Továbbra is fekete és fehér szí-
nekben, változatlan 16 GB, 32 GB 
és 64 GB memóriamérettel rendel-
hető. A rendkívüli érdeklődést jel-
zi, hogy az USA-ban az első szállít-
mányt körülbelül egy óra leforgása 
alatt kapkodták el. A közel egy éve 
bemutatott iPhone 4S-nek 22 óra, 
míg az iPhone 4-nek 20 óra kellett 
a hasonló attrakcióhoz.

Fejlesztéssel a recesszió ellen
Gulyás Imre, a Szinva Net Kft. ügy-
vezetője elmondta, a gazdasági vál-
ság miatt az elmúlt időszakban a 
„hagyományos” hardverorientált 
informatikai világcégek jelentős 
része komoly bevételkiesést köny-
velhetett el, de a fejlesztésekről nem 
tettek le.

– Az iPhonokat is fejlesztő App-
le a világgazdasági trenddel ellen-
tétben továbbra is növelni tudta 
üzleti bevételeit, hiszen termékei 
fejlesztésében – amelyekkel első-

sorban a magánfelhasználók pi-
acára koncentrálnak – elsődleges 
szempont a tökéletes kép- és hang-
megjelenítés, valamint a kényel-
mes, biztonságos kommunikáció. 
Ezen eszközök prémiumminősé-
ge, kialakításuk exkluzivitása, meg-
bízható működése teszi lehetővé 
azt, hogy az Apple jelenleg is a világ 
egyik legértékesebb cége.

Mint mondta, cégük az Apple 
termékek értékesítésében hazánk-
ban az első helyet szerezte meg – a 
közületi és oktatási piacon –, és az 
elmúlt gazdasági évben a közép-
európai régióban is dobogós helyet 
(harmadikat) értek el.

– Jövőre 25 évesek leszünk, és 
szakembereinkkel azon dolgozunk, 
hogy a recesszió ellenére részesei le-
gyünk azoknak a fejlesztéseknek, 
modernizációknak, amelyek a ré-
giónk felzárkóztatását is segítik –
hangsúlyozta Gulyás Imre.

T. Á. | fotó: internet

Tech-hírek
Filmek egyenesen az MTVA-
tól. Filmforgalmazó üzletágat 
indított az MTVA, az új részleg 
James Huth romantikus vígjá-
tékával, A boldogság sosem jár 
egyedül című filmmel debütált. 
A kedvező ár-érték arány miatt 
sokszor érdemes a DVD-kiadás 
mellett a moziforgalmazási jogot 
is megvásárolni, ezt a lehetőséget 
ismerte és használta fel a közmé-
dia Filmbeszerzési Igazgatósá-
ga. A mozibemutatók után nem 
sokkal a filmek DVD-n, majd az 
MTVA Teletéka szolgáltatásá-
ban, valamint a közszolgálati csa-
tornák műsorán is megjelennek.

Gyorsabb a számhordozás. 
Október elsején jelentősen mó-
dosultak a számhordozás fel-
tételei Magyarországon, ezáltal 
sokkal egyszerűbbé és gyorsab-
bá válhat a folyamat. A Nemze-
ti Média- és Hírközlési Hatóság 
elnökének rendelete értelmében 
akár két munkanapon belül is át-
vihető egy mobilhívószám egy 
másik szolgáltatóhoz, amennyi-
ben az ügyfél teljesíti a feltétele-
ket. Emellett kis mértékben az 
ügyintézés menete is változik, a 
szolgáltatónak a teljes folyamatra 
a hordozási szándék bejelentésé-
től számolva a korábbi összesen 
nyolc munkanap helyett kettő, il-
letve legfeljebb három áll majd 
rendelkezésre, ellenkező esetben 
az előfizetőt kötbér illeti.

Izgalmas adatok a Face-
bookról. A SocialTimes egye-
dülálló Facebook-statisztikát ké-

szített, amelyben megtekinthető 
a világ minden országának ada-
ta, valamint az országok részletes 
mobilpenetrációja. Az innovatív 
alkalmazás segítségével követ-
hető több mint 200 ország rész-
letes Facebook-statisztikája is. 
A statisztikából kiderül, hogy a 
4,2 millió hazai aktív Facebook-
felhasználó közül 1,09 millióan 
Budapesten élnek, Debrecen a 
második legnépesebb Facebook-
populációjú város 115 080 fel-
használóval, a harmadik helyen 
Szeged van 95 740 regisztrált 
taggal. Miskolc, a 84 400-as Pécs 
után az ötödik a maga 77 120-as 
tagságával. A 4,21 millió hazai 
internetfelhasználó 45 százaléka, 
azaz 1,9 millióan már mobiltele-
fonon is használták a közösségi 
hálózat szolgáltatásait. 

Tisztább Skype-hívások. Rö-
videsen lényegesen jobb hang-
minőséget biztosít felhasználói-
nak a Skype VoIP-szolgáltatása, 
köszönhetően egy új hang ko-
dek nek, melyet a Microsoft tu-
lajdonában álló cég házon be-
lül fejlesztett. A cég bejelentette, 
hogy az Internet Engineering 
Task Force szabványügyi tes-
tület elfogadta az Opus audio-
ko deket, melyet a Skype a 
hanghívások minőségének to-
vábbi javítására dolgozott ki 
még 2010-ben. A Skype szerint 
az Opus bevezetését minden-
ki meg fogja érezni, aki hang-
hívásra használja a szolgáltatást. 
A kodek a monó és sztereó hí-
vások hangminőségén egyaránt 
javíthat, emellett dinamikusan 
képes alkalmazkodni a hálózat 
paramétereihez is.

TÁJÉKOZTATÁS
A MIHŐ Kft. tájékoztatja az avasi lakótelep távhőszolgáltatást igénybe vevő díjfizetőit, 
hogy a geotermikus beruházást végző Miskolci Geotermia Zrt. kérésére

2012. október 7-én (vasárnap) 0.00 órától 
várhatóan október 8-án (hétfő) 24.00 óráig 

(48 óra időtartamra) 

szünetel a fűtés és használati melegvíz-szolgáltatás  
az avasi lakótelepen. 

A szolgáltatási szünet annak érdekében történik, hogy a fűtési szolgáltatás megkezdése 
előtt beépítésre kerüljenek a geotermikus hőenergia csatlakozásához szükséges elzáró sze-
relvények. A kivitelezés eredményeként, a 2012-2013 fűtési szezonban a geotermikus ener-
gia hasznosításával a miskolci távhőellátó rendszer egy új hőforrással bővül, amely nem csak 
a környezetvédelem, a megújuló energia hasznosítása, hanem a távhőszolgáltatás gazdasá-
gosságának javítása terén is előrelépést jelent.

A szolgáltatás szüneteltetését követően, a fűtési idényben várhatóan nem kerül sor újabb 
leállásra a geotermikus beruházás munkálatai miatt.

A Miskolc Holding Zrt. műszaki ellenőrzése alatt fokozott ütemben zajlanak a vezetéképí-
tési és egyéb munkálatok annak érdekében, hogy megkezdődhessen a geotermikus hő-
energia szolgáltatása, amelyhez az elzárószerelvények beépítése elengedhetetlen a fenti 
időpontban. 

A MIHŐ Kft. és a Miskolci Geotermia Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy a fenti 
munkálatokat mielőbb elvégezze.

Kérjük felhasználóink szíves megértését!
Tisztelettel: MIHŐ Kft.
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Most képes arra, hogy jobban a felszín mögé lásson, ezért észreve-
szi azt is, ami nem tetszik. Ez nézeteltéréseket vagy komoly konfliktusokat is eredményezhet a 
munkahelyén. Magánéletének „egyenesbe tétele” anyagi áldozatokat követel, ennek ellenére ne 

használjon fel külső erő- és pénzforrásokat, mert később kínos kötelezettséggé válhat. 

BiKa (04. 21–05. 21.) A munkájában olajozottan halad minden a maga útján. Változá-
sok természetesen lehetnek, de ezek inkább segítik, mint hátráltatják. Párkapcsolatában most a 
szélsőségek dominálnak: egyszer a fellegekben érzi magát a boldogságtól, máskor pedig úgy gon-

dolja, mégsem ez az a kapcsolat – még ha hosszú távú is –, amit tovább akar folytatni. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Bár az elmúlt időszak kicsit helyrerázhatta a lelkét, a héten még-
is több türelemre lesz szüksége, hogy „elviselje” a kollégáit, illetve az általuk kreált helyzeteket. Ma-
gánélete pozitívan alakul: szerelmi vonzereje talán még sosem volt ennyire erőteljes, épp ezért elég 

nehéz lesz elhessegetni a jelentkezőket. Ha egyáltalán el akarja őket küldeni. 

ráK (06. 22–07. 22.) A hét elején kicsit bizonytalanná válhat a munkahelye vagy a státu-
sza, de ne aggódjon, kollégái többsége az ön pártján áll. Ettől függetlenül ne menjen bele meg-
gondolatlan akciókba, amikkel veszélyeztethetné a helyét, inkább csendben várja meg, amíg nor-

malizálódik a helyzet. Párkapcsolatában nincs probléma, folytatódik a családi idill. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Munkájára a rutinszerű jelző illik leginkább: különösebb 
erőfeszítés nélkül, megszokásból végzi, ugyanakkor némi tanulással szellemi tőkéjének gazdagítá-
sára is lesz módja. Használja ki az alkalmat! Ez a hét a családjáé, a párjáé! Ha eddig halogatott vala-

mit, amit nem mert vagy nem akart elmondani, akkor annak most jött el az ideje. 

szűz (08. 24–09. 23.) Fontos dolgok dőlhetnek el az elkövetkező hetekben, melyeknek 
az alapjait most fektetheti le. A legfontosabb, hogy ne bízzon semmit a véletlenre, előre gondolja 
át, mit lép bizonyos helyzetekben. Önnek fontos a stabilitás és a biztonság – most ezeket is meg-

kaphatja párjától, de ára van: a kedvese elvárja, hogy kevesebb időt töltsön munkával. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Munkahelyén csitulni látszanak az indulatok, munkálkodá-
sait megint siker koronázza, úgy érzi, már senki nem állhat az útjába. Ha alkalma adódik néhány 
társasági eseményen való részvételre, semmiképpen ne hagyja ki. A csillagok rendkívül kedvező 

változásokat jeleznek a magánéletében. Most azt teheti, amit szeret, azzal lehet, akit szeret. 

sKorpió (10. 24–11. 22.) Munkahelyén hatalmi harcok várhatók, főleg, ha kollégái 
közül nem mindenki kapta meg azt, amit remélt. Ne vesse bele magát a küzdelembe, még akkor 
sem, ha támadások érik. Szerelmi kapcsolatában most minden rendben: úgy tűnik, jelenlegi párja 

egyre fontosabbá válik önnek – és fordítva is. Ez a harmónia házasságkötéshez is vezethet. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Eljött az ideje a csapatban való munkálkodásnak – ez hozza 
most meg a sikert. Ha még van mit csiszolnia a nyelvtudásán, iratkozzon be egy tanfolyamra, így 
két legyet üthet egy csapásra: az állása is biztosabb lehet, és új barátokra, kapcsolatokra is szert te-

het. Magánéletében legyen nagyon óvatos: ne vigye haza a munkahelyi problémákat. 

BaK (12. 22–01. 20.) Végre teljesülhet egy nagy álma előléptetés vagy béremelés formá-
jában. Munkahelyi pozíciója is megszilárdul, és jó ideig nem kell semmilyen fenyegetéssel szembe-
néznie, hiszen teljes mértékben élvezheti felettese bizalmát. A héten kisebb megrázkódtatás érhe-

ti a szerelemben. Nem kell azonban tragikusan felfognia a dolgot. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Hajlamos lehet nagyobb kockázatokat vállalni, pedig, ha 
lenne türelme várni, akkor a következő hetekben kedvezőbb lehetőségeket találna mind a munká-
ját, mind a pénzügyeit illetően. Ha eddig egyedülálló volt, most megismerkedhet egy olyan sze-

méllyel, aki teljesen elvarázsolja önt. Sajnos, ez alól az sem kivétel, aki párkapcsolatban él. 

HalaK (02. 20–03. 20.) Érdemes keményebb fába vágnia azt a bizonyos fejszét: hatal-
mas erőkkel bír, most mindenben igen sikeres lehet. Olyan problémát is megoldhat, ami eddig ta-
lán reménytelennek tűnt. Bátran kérjen mindehhez segítséget! Szerelmi ügyei jól alakulnak, ha 

van párja, de még külön élnek, az összeköltözést, a házasságot is megfontolhatják.
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Védett állataink

Tisztelt Olvasó! Arról már írtunk, hogy hazánk és a Bükk bővel-
kedik nemcsak szép, de védett növényekben is. Ugyanakkor 
védett állatokban sincs hiány! Ezek közül négyet kell megfej-
teni most induló négyrészes rejtvénysorozatunkban. A megfej-
téseket együtt, egy levélben, legkésőbb október 25-én éjfélig 
juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címé-
re: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@
mikom.hu. 
A helyes megfejtők között a Szerviz Iroda (Miskolc, Mártírok u. 1.) 
felajánlásában Írországról szóló útikönyvet sorsolunk ki. 

Egy híd, amely összeköti a miskolciakat
Ahogy arról a múlt héten már be-
számoltunk, bemutatták Miskolc 
új arculatát, logóját. A zsűri által ki-
választott logó lehetőséget teremt 
egy egységes városi arculat kiala-
kítására is amellett, hogy olyan jele 
lehet Miskolcnak, amelyet rögtön 
mindenki felismer.

A logóban teljes Miskolcot megtalálni: a 
hegyeket, a vizet, az erdőt, a diósgyőri vá-
rat, mindazokat a kulturális pezsdülése-
ket, amelyek a várost jellemzik. Ez a logó 
maga Miskolc! – jelentette ki Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere, aki azt is mond-
ja, rengeteg érték gyűlt össze Miskolcon, 
és úgy érezték, nincs kellőképpen megjele-
nítve. Az alkotó energia össze kell, hogy tö-
mörüljön egy olyan arculatban, olyan már-
kában, amely brandként jellemzi a várost. 
A polgármester is szólt arról, hogy olyan 
szakmai folyamat volt ez, melynek fontos 
és természetes eleme, hogy a szakemberek, 
vagyis a zsűri választotta ki, melyik pálya-
munka tud a legtöbbet mondani azok szá-
mára, akik érdeklődnek a városunk iránt.

Szükség van egy jelre
A héttagú zsűri elnöke, Réz András eszté-
ta, kritikus fontosnak érezte kiemelni: egy 
városnak arca kell, hogy legyen, egy darab-
kája az a bizonyos logó. Egy jel, amelynek 
a jelentőségét és súlyát az adja meg, hogy 
milyen értékeket raknak mögé. De a jel 
kell, mert különben nem lehet azonosíta-
ni. Ha a városnak van arca, akkor valami-
ben meg kell testesülnie. 

– Én azért tértem vissza mindig ehhez 
a pályamunkához, és tetszett nekem a leg-
jobban, mert működik és használható pici 

méretben és házfal nagyságban is. Fekete-
fehéren egy névjegykártyán is jól mutat, és 
benne van a játékosság lehetősége. Ami-
kor a tervezők azt mondják, hogy egy hi-
dat építettek, akkor nekem megfordul a fe-
jemben, hogy de a híd az lehet egy barlang, 
valaminek a forrása, egy alagút, amiből jö-
vünk kifelé. Ez egy ív, ami akár a szivár-
vány is lehet, és ez így jó, mert nem is akar-
juk igazán megnevezni. De az, hogy ebbe 
az ívbe belekerülhetnek mindenféle jelek, a 
logó alkalmazkodni tud – úgy, ahogy a vá-
ros változik –, az nagyon jó dolog. Egy logó 
ugyanis akkor él, ha használják – hangsú-
lyozta a kritikus, aki azt is megemlítette, 
sajnos, sokan még hazánkban sem tudják, 
hogy a diósgyőri vár vagy Lillafüred Mis-
kolcon van, hogy a Barlangfürdő Miskolc 
szerves része. Egymás nélkül nem léteznek. 
Ezért kell egy városnak, így Miskolcnak is 
megjelenésében is egységes arculat.

A magukévá teszik
Végh Endre, a nyertes pályamunkát készítő 
Mátrai és Végh Kreatív Műhely igazgatója 
azt mondja, hosszas előkészítés után szü-
lettek meg a logó elemei. Miskolc mégis-
csak az Alföld és Bükk találkozásánál fek-
szik, így visszaköszön a síkság, a hegy, a fák, 

a mező és a víz. A központi, variálható és 
továbbgondolható elem – a fél „O” betű – 
pedig egy ív, egy híd, amely összeköt min-
ket: minket miskolciakat, és minket mis-
kolciakat az idelátogatókkal.

A koncepció szerint a város intézmé-
nyeit, cégeit is fokozatosan hasonló logó-
val, vagy mindenképpen ezekkel az alap-
motívumokkal szeretnék ellátni. Mint 
elhangzott, ez egy folyamat része, senkire 
nem akarnak ráerőltetni egy logót, ha nem 
tudja a magáénak tekinteni. Éppen ezért a 
kulturális intézményekkel, a gazdasági tár-
saságokkal együtt fogják megtalálni azt 
a logót, ami számukra a legjellemzőbb, és 
amelyet magukénak éreznek.

„Egy ilyen városba szívesen jönnék…”
A sajtótájékoztatón nem tudott részt ven-
ni, de a zsűri tagja volt a miskolci születésű 
Vályi-Nagy Vilmos, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium infokommunikációs állam-
titkár-helyettese, aki szerint Miskolc érté-
ke a tudásalapú társadalom kiépítésében 
való részvétel, amiből személyesen ő maga 
is sokat profitált. A város egyedi jellegze-
tességét kiemelő logó – ami az innováció, 
a megújulás bástyájának jelképe is egyben 
– a minőséget és a kimagasló teljesítményt 
jelképezi.

A zsűri másik tagja volt Kupcsik Adrián, 
a szintén miskolci születésű festőművész, 
dizájner, aki őszintén megvallotta, amikor 
22 éve elköltözött, nagyon sokáig nem sze-
retett visszajárni. Most azonban, végignéz-
ve a város grafikai arculatát kialakító pá-
lyamunkákat, egy érdekes, új érzésre lett 
figyelmes. „Hoppá, egy ilyen városba mi-
lyen szívesen jönnék rendszeresen. Most, 
hogy megszületett a döntés, kialakult a vá-
rost jellemző arculat, úgy érzem, hogy en-
gem is meggyőzött arról, hogy Miskolcra 
érdemes lesz járni! Ha nekem ez az új vá-
ros-arc – akinek évtizedekig volt némi, sze-
mélyes okokból adódó ellentartása – ilyen 

határozottan megváltoztatta Miskolcról 
a véleményemet, akkor azoknál, akinek 
nincs ilyen becsípődése, biztosan állítha-
tom, még könnyebb lesz. Remélem, minél 
többször találkozunk Miskolcon, a Bar-
langfürdőben, a diósgyőri várban, a belvá-
rosban egy kávézóban, vagy épp, ahol le-
szek” – tette hozzá.

Időben született
Bárdos István, a Miskolc Szerviz Iroda ve-
zetője, turisztikai szakember, aki szintén 
a zsűri tagja volt, azt hangsúlyozta: az or-
szágban nagyon kevés város van, amelyik-
nek ilyen sokféle lehetősége van, mint Mis-
kolcnak, és még kevesebb, amelyik csak 
ennyire tudta kihasználni azokat. 

– Mi, akik az idegenforgalomban dolgo-
zunk, nap mint nap tapasztaljuk, hogy ha 
már kopnak, némileg el is bizonytalanod-
nak a régi beidegződések, azért még él-
nek. Másképp fogalmazva: azt már inkább 
tudják, hogy Miskolc nem acélváros, de 
azt még nem igazán, hogy mi lett belőle – 
mondta a szakember, hozzátéve: leginkább 
a különböző nagyrendezvények változtat-

nak a képen, jó irányban indult a változás, 
ezért is volt időben, hogy az új trendet je-
lentő új arculattal most előálljon a város.

A szavaiból az is kiderült: itt határozot-
tan nem csak egy logóról van szó. Kell egy 
jel, ami mindenhol megjelenik, aminek a 
képe egybeépül Miskolc nevével – de en-
nek egy olyan jelnek kell lenni, amire „rá-
építhetők” az egyedi értékek.

– Voltak szép színes és egészen „elru-
gaszkodott” ötletek is a tervek között, de az 
meghatározó kritérium volt, a hogy a vá-
ros egyéb látványosságait, létesítményeit 
is fel lehessen fűzni erre a logóra – mond-
ta a zsűri döntéséről. – Márpedig ebben az 
„O” betű jellegzetes íve olyan jel, ami önál-
ló „híd” jelentést is hordoz, és egyben na-
gyon jó lehetőség arra, hogy alá, mögé, bele 
lehessen ültetni a különböző létesítmények 
jellemzőit. Én el tudom fogadni, hogy van, 
akinek nem tetszik. De fontos, hogy meg-
született. Élnünk kell vele, használnunk 
kell, és hinnünk kell benne. Mert hogyan 
várhatnánk el mástól ezt, ha mi nem hi-
szünk, akik itt élünk nap mint nap.

Nagy E., Horváth I.



Itthon is debütál a sikerrel kezdő DKSK
A női kosárlabda NB I szer-
dai első fordulójában 99–68-
ra nyert Cegléden a DKSK-
Miskolc. Peresztegi Nagy 
Ákos és csapata szombaton 
itthon is bemutatkozik.

A szakember első diósgyőri tét-
mérkőzésén 31 pontos győzelem-
mel nyitottak a lányok a női kosár-
labda élvonalának 2012/2013-as 
kiírásában. A piros-fehérek leg-
jobb dobója 32 ponttal az új, egye-
sült államokbeli hátvéd, Brittainey 
Raven volt, a különbség pedig még 
nagyobb is lehetett volna. Elsőre 
persze nem elégedetlen az ered-
ménnyel a vezetőedző.

– Ha egy szóval kellene megfo-
galmaznom, azt mondanám, elé-
gedett vagyok a rajttal, hiszen az 
első tétmérkőzésünk volt, ráadásul 
idegenben. Nem vártuk jó előjelek-
kel a mérkőzést, hiszen kulcsem-
berünk, Maja Škorić dereka becsí-
pődött, hiányában máshogy kellett 

rotálnom a csapatot. Ez megzavar-
hatta volna együttesemet, de sze-
rencsére nem így történt, a fiatalo-
kat is pályára küldhettem, és végig 
irányítva hoztuk a találkozót – te-
kintett vissza a ceglédi összecsa-
pásra Peresztegi Nagy Ákos.

A vezetőedző hozzátette, az utol-
só negyedben jobban is összponto-

síthattak volna játékosai, akik emi-
att kaptak egy minimális korholást 
a csütörtöki edzésen.

– Nem húzhatunk éles határ-
vonalat a felkészülés és a bajnok-
ság kezdete között, folyamatosan, 
meccsről meccsre fejlődik a gár-
da taktikailag mind védekezés-
ben, mind támadásban – folytatta 

Peresztegi Nagy Ákos. – Decem-
ber közepére alakulhat ki látható-
an stílusunk, akkorra állhat össze 
játékunk, amikor már érezni, tud-
ni fogják a játékosok, merre mozog 
a társ. A ceglédi mérkőzés is meg-
mutatta, hogy például védekezés-
ben vannak kijavítandó hibák, me-
lyek kiküszöbölésével később nem 
hetven, hanem csupán ötven pon-
tot kapunk – magyarázta a tréner.

Szombat délután az első kör-
ben a bajnokesélyes Győrrel szem-
ben hazai pályán alulmaradó (52–
75) Atomerőmű KSC Szekszárd 
együttesét fogadja a Diósgyőr.

– Céljaink eléréséhez kötelező a 
győzelem, de a játék képe sem lé-
nyegtelen. Rá kell kényszeríteni já-
tékunkat az ellenfélre, dominálni 
akarunk, akárcsak az első mérkő-
zésen. Škorićra a héten nem szá-
míthatok, pedig a 3-as és 4-es 
poszton is bevethető szerb játékos 
visszatérése nagyon fontos lenne, 
Cegléden is látszott, hogy kell a ro-
tációhoz – zárta Peresztegi Nagy 
Ákos.

Soós P. | fotó. M. L.
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Október 6. | szOmbat » Kosárlabda: NB I/A csoport, DKSK-Miskolc – AKSC Szekszárd. 
Generali Aréna, 17.30 » Amerikaifutball: Junior kupa, Miskolc Steelers – Budapest Wolves, Felső-
zsolca, Bolyai u. 4., 14.00 » Kosárlabda: I. ÉMÁSZ kupa felkészülési torna. Egyetemi körcsarnok, 9.00.

Október 7. | vasárnap » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci Jegesmedvék – HSC Csík-
szereda. Jégcsarnok, 18.00 » Röplabda: NB I, Albrecht MVSC-MVSI – NRK-Nyíregyháza. Csokonai 
utcai csarnok, 17.00 » Floorball: OB2, Miskolci SzFSE – Kecskemét-Ares. Generali Aréna, 13.00 » 
Hegyi kerékpár: IX. Üveghuta Kupa. Bükkszentlászló, 10.00.

Október 9. | kedd » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci Jegesmedvék – Újpesti TE. Miskol-
ci Jégcsarnok, 18.30.

Október 10. | szerda » Labdarúgás: Ligakupa, DVTK – Egri FC. Diósgyőri stadion, 17.00.

Október 12. | péntek » Jégkorong: MOL Liga, Dab.Docler – Miskolci Jegesmedvék. 
Dunaújváros, 18.00.

Október 13. | szOmbat » Labdarúgás: Ligakupa, Egri FC – DVTK. Eger, 14.00 » Bir-
kózás: Felnőtt egyéni kötöttfogású birkózó magyar bajnokság. Egyetemi körcsarnok, 10.00 » Kézi-
labda: NB II, Észak-kelet, MVSI – Berettyó MSE. Egyetemi körcsarnok, 15.00.

Október 14. | vasárnap » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci Jegesmedvék – HC Nové 
Zámky. Miskolci Jégcsarnok, 18.00. Futsal: NB I, DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – Astra HFC Kiskun-
félegyháza. Generali Aréna, 19.00 » Röplabda: NB I, Albrecht MVSC-MVSI – Vasas Óbuda. Csoko-
nai utcai csarnok, 17.00.
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MVSI: jöhetnek a támogatók!
A kézi-, kosár- és vízilabdázók 
szakági szövetsége elfogadta a 
Miskolci Városi Sportiskola TAO-s 
kérelmét, míg a jégkorongozók 
a kormányzati döntésre várnak. 
Jelentős intézményfejlesztések 
kezdődhetnek a miskolci sport-
életben, először azonban a vállal-
kozókon a sor.

A vízilabdások 129, a kézilabdá-
sok 48,5, valamint a kosárlab-
dások 88 millió forintos TAO-s 
kérelmét fogadták el a szakági 
szövetségek. (Ezekhez az össze-
gekhez jön még az önerő, mely-
nek biztosítását szeptembe-
ri ülésén megszavazta Miskolc 
közgyűlése.) Nagy valószínű-
séggel a jégkorong-szakosztály 
is zöld utat kap, azonban ők még 
a kormányzati döntésre várnak, 
mivel itt 315 millió forintról van 
szó. A sor ezúttal a létesítmény-
fejlesztésen lesz.

– Kiemelten kezelték a szö-
vetségek intézményünket, mely 
2011-ben a sportiskolák ered-
ményalapú pontversenyében 
első lett. A mi feladatunk, hogy 

a városi tulajdonú sportintéz-
ményeket a lehető legnagyobb 
mértékben felújítsuk. Felmértük 
az igényeket, az épületek helyze-
tét, így a TAO-nak köszönhető-
en befedjük a kettes jégpályát, a 
sportcsarnok pedig teljes par-
kettacserén esik át. A jégcsar-
nok klímatechnika-, belépte-
tő- és videobíró-rendszert kap, 
míg a Kemény Dénes Városi 
Sportuszodát rákötjük az intéz-
ménytől 25 méterre található 
termálvizes kútra. A Diósgyőri 
Uszodába energetikai felújítást 
terveztünk. A látvány-csapat-
sportágakba áramló forrásokkal 
azonban nem csak a labdajáté-
kok járnak jól, hiszen így „több 
marad” a többi szakágra kasz-
szánkban, egyik sportág sem 
mostohább nálunk a másiknál 
– tudtuk meg Szabó Brigittá-
tól, a Miskolc Városi Sportiskola 
Nonprofit Kft. ügyvezető igaz-
gatójától. – Ezúton is várjuk a 
vállalkozókat, társasági adójuk-
kal támogassák a miskolci után-
pótlássportot – tette hozzá.

S. P.

Felemásan kezdtek a Macik
Tíz mérkőzés után, 16 ponttal a 
MOL Liga harmadik helyén áll a 
vasárnap hazai pályán játszó Mis-
kolci Jegesmedvék jégkorong-
csapata.

A Macik utolsó mérkőzései nem 
úgy sikerültek, ahogy csapat, 
edző és szurkolók szerették vol-
na: vereség Érsekújváron, hazai 
fiaskó a Dunaújvárostól, majd 
kínkeserves győzelem Újpesten.

– A Dab a liga jelenlegi egyik 
legerősebb, legjobb formában 
lévő csapata, a Nové Zámky pe-
dig jól láthatóan ütős társaságot 
hozott össze. Mind a kettőjük-
kel szemben a harmadik har-
mad elején 1-1-re álltunk, ami 
szerintem nem egy rossz pozí-
ció, az ellenfelek erejét tekint-
ve. Ezeken a meccseken a végjá-

ték nem sikerült, a Dunaújváros 
két kontrával, az Érsekújvár pe-
dig két emberelőnyös góllal ke-
rekedett fölénk. Az Újpest elle-
ni mérkőzés egészen más téma. 
Ott sok gyenge teljesítmény volt 
a csapatban, talán többen is úgy 
gondolták, vagy tudat alatt azt 
hitték, hogy azt a meccset simán 
hozzuk. Ez az a mentalitás, amit 
száműzni kell, ha sikeresek aka-
runk lenni. Ez vezet ugyanis a 
könnyelműséghez, a rossz meg-
oldásokhoz, hibákhoz, amit az 
Újpest két góllal büntetett. Ezt 
a leckét nagyon meg kell tanul-
nunk – mondta Tim Kehler, a 
fekete-sárgák vezetőedzője.

A Macik pénteken, lapzártánk 
után a Ferencvárost fogadták, 
majd vasárnap a Csíkszereda vi-
zitál a Miskolci Jégcsarnokban.

Új névvel, újabb győzelemért
A hét végén a második forduló mér-
kőzéseire kerül sor az NB I-es női 
röplabdabajnokságban. A miskolci 
hölgyek ezúttal is élvezik majd a ha-
zai környezetből adódó előnyöket, 
ugyanis vasárnap délután a Csoko-
nai utcai csarnokban lépnek pályá-
ra. Ellenfelük a Nyíregyházi NRK gár-
dája lesz.

A bajnoki nyitány a miskolciaknak 
sikerült jobban, ugyanis könnyed 
játékkal fölényesen verték a Vesz-
prém együttesét. A Nyíregyháza ve-
reséggel nyitott, Békéscsabán kapott 
ki négyjátszmás találkozón. A zöld-
fehér gárda jelenleg vezeti a táblá-
zatot.

Újság a vasutasok háza táján, 
hogy a szakosztály új néven folytatja 
a bajnoki csatározást: Toma Sándor 
edző arról tájékoztatott bennünket, 
hogy a zöld-fehérek a folytatásban 
Albrecht MVSC-MVSI néven sze-
repelnek a legjobbak között. Az új 
név remélhetőleg új sikert is ered-
ményez majd.

– Kétségtelen, hogy pillanatnyi-
lag a mi csapatunk tűnik egysége-
sebbnek és ütőképesebbnek – vá-
zolta a kialakult helyzetet Toma 
Sándor. – Ez kiderült a három hete 
megrendezett miskolci tornán is, 
amelyet sikerült megnyernünk, 

míg a nyírségiek az ötödik helyen 
végeztek. Ebből viszont nem sza-
bad messzemenő következtetése-
ket levonni! Az egy kupacsata volt, 
a bajnoki egészen más! Tagadhatat-
lan viszont, hogy a megszokott kör-
nyezetben, lelkes szurkolóink előtt 
mindenképpen nyerni akarunk.

A szakvezető beszélt az első baj-
noki mérkőzésről is, ám a Vesz-
prém elleni sikernek nem tulajdo-
nított különösebb jelentőséget. Úgy 
véli, a hatalmas különbség miatt az 
a találkozó valójában egy edzőmér-
kőzés szintjét ütötte meg, szinte alig 
volt komolyabb labdamenet, ki sem 
derülhetett valójában, hogy mire 
képesek a miskolci lányok.

– A Nyíregyháza ellen min-
den bizonnyal többre lesz szükség 
– folytatta az elemzést a szakveze-
tő. – Vendégeink évekkel ezelőtt a 
bajnokság meghatározó csapatá-
nak számítottak, igaz, az eltelt esz-
tendőkben náluk is nagy fordulat 
következett be, és most nem képvi-
selnek ugyanolyan erőt. Az elbiza-
kodottságra azonban semmi okunk, 
oda kell figyelni minden labdame-
netre, különösen a nyitásokon mú-
lik sok! Természetesen ki akarjuk 
használni a terem méreteiből adódó 
előnyöket, úgy vélem, ha mindenki 
hozza a megszokott formáját, akkor 
nem lehet baj, begyűjtjük a győzele-
mért járó pontokat.                            D. L.

Kevés a helyzet, kevés a gól
Bár ferencvárosi veresége 
(0–2) után továbbra is a ha-
todik helyen áll a DVTK, 
góllövés tekintetében holt-
versenyben a leggyengébb a 
honi élvonal mezőnyében.

Az eddig eltelt kilenc fordulóban 
mindössze hétszer találtak az el-
lenfél kapujába a piros-fehérek – 
ugyanannyiszor, mint a sereghajtó, 
győzelem nélkül szerénykedő Sió-
fok, míg az éllovas Győri ETO pél-
dául 23-at jegyez. A hét találaton 
l’Imam Seydi, Fernando Fernández 
és Bacsa Patrik két-két góllal, vala-
mint José Luque osztozik. A há-
rom, játéklehetőséget kapó csatár 
közül Tisza Tibor nem talált még 

be a kapuba, aki szinte percre pon-
tosan ugyanannyit játszott eddig a 
klub hivatalos honlapjának statisz-
tikái szerint (431), mint a francia–
szenegáli támadó (433). (Csak ösz-
szehasonlításképp: tavaly a spanyol 
Enrique Carreñótól 473 perc/0 baj-
noki góllal köszöntek el.)

Az FTC otthonában nem hogy 
nem találtak a kapuba a diósgyő-

riek, lövésig is mindössze egy al-
kalommal, egy eladott labda után 
jutottak el Gosztonyi András ré-
vén.

– Nincs megtiltva, hogy kapu-
ra rúgjunk, helyzetet alakítsunk ki, 
senki nem kért ebben visszafogott 
teljesítményt, de nem akarom bán-
tani játékosaimat, mert akik a pá-
lyán voltak, mindent megtettek, 

beleadtak. Bízom benne, hogy a 
jövőben elkerülnek a sérülések, és 
amit megálmodtunk, megvalósul-
nak. Persze, van olyan, hogy nem 
úgy sikerül a játék, ahogy szeret-
nénk – mondta Sisa Tibor vezető-
edző.

A Tréner kitért a hiányzókra is, 
akikkel minden bizonnyal jobban 
futna a csapat szekere.

– Hiányoznak a sérültek, Igor 
Gal, Mohamadou Abdouraman, 
José Luque, Francisco Gallardo és 
Rudolf Gergely – ez egy fél csapat. 
Nagyon kellenének, de nem tudom, 
mikor lesznek bevethetők.

A csapat pénteken, lapzártánk 
után hazai környezetben lépett pá-
lyára az MTK ellen. Szerdán, a Liga-
kupa 3. fordulójában az Eger látogat 
a diósgyőri stadionba, ahol bajnoki 
mérkőzésen szeptember 22-én 1–0-
ra legyőzte a bajnok Debrecent Si-
mon Antal legénysége.

S. P.

Az edzéseken a hibák kijavítására nagy hangsúlyt fektet Peresztegi Nagy Ákos 

» Mint a döntőn. 5–4 ará-
nyú győzelmet aratott vasárnap a Tol-
na-Mözs otthonában a DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont a női futsal NB I 3. 
fordulójában – csakúgy, mint az élvonal 
rájátszásának előző döntőjében, azon be-
lül is az utolsó mérkőzésen. A miskolciak 
góljait Bernáth Csilla (3), Csepregi Gabriel-
la és Újvári Krisztina szerezte. Sárréti Géza 
csapata legközelebb jövő hét vasárnap lép 
pályára hazai környezetben.

» Nyertek a kézisek. Az első for-
dulóban egygólos demecseri vereséget 
szenvedett el  az NB II Észak-Keleti cso-
portjában a Miskolc Városi Sportisko-
la férfi kézilabdacsapata. A hazai premier 
azonban jól sikerült: Montovay Péter le-
génysége a Hajdúszoboszlói KSKE-t ver-
te 28–22-re.

» Sikeres judosok. Ismét sike-
resen zárult a Miskolc Városi Sportisko-
la judosainak megmérettetése. Az elmúlt  
hét végén Pakson rendezett diák A, B, C, 
serdülő és ifjúsági nemzetközi versenyen 
a huszonnyolc MVSI-s indulóból tizen-
nyolc dobogós, hét pedig pontszerző he-
lyen végzett.

» Amerikaifocistákat verbu-
váltak. Toborzót tartott a közelmúlt-
ban Miskolc két amerikaifutball-csapata 
is. A Renegades szombati rendezvényén 
mintegy hatvan próbázó jelent meg, míg 
két nappal később a Steelers várta az ér-
deklődőket. Mindkét csapatnál elsősorban 
a fiatalokat várják – a toborzón kívül az 
edzéseken is. A hétvégén a Steelerst a Ju-
nior-kupa meccsén is láthatja a közönség. 

röviden ››››››››››
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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.

a Magyar Tudományos Akadémia 
Dísztermében

(Miskolc, Erzsébet tér 3.)
tartandó előadására és tanítására.

Időpont: 2012. október 9., kedd
17 órától 19 óráig

Az előadás címe:
Megtisztítás és átalakítás:
Hogyan teremtsünk békét,

szeretetet és egységet
emberi kapcsolatainkban?

Operátorokat  
és fémmegmunkáló  

gépkezelőket keresünk 
alsózsolcai megbízónkhoz.

Feltétel több műszakos  
munkarend vállalása, hasonló 

munkakörben szerzett tapasztalat. 
Jelentkezni önéletrajz  

elküldésével a miskolc@gwm.hu 
e-mail címen lehet.

Szendrőládon 60 hektár  
termőföld terület áron alul,  

sürgősen eladó! 
A területből 41 hektár szántó, 19 hektár erdő művelési ágú.

Ár: 480 000 Ft/hektár 
Keressen bizalommal! 06-20/346-3630



Október 6. | szOmbat
14.00–22.00 | Borkert. Városház tér.

14.00 | Köszöntő.
15.00 | Borkóstoló-show.
16.00 | DJ Athos.
17.00 | Kertmozi.
18.30 | Borkóstoló-show.
20.30 | colorStar-koncert.

10.00–12.00 | Mesterkedő. Rákóczi-ház.
14.00 | Rádióamatőrök találkozója. Baross u. 27.
19.00 | Dolhai Attila lemezbemutató koncert. 

Vendég: Vágó Bernadett. Művészetek Háza.

Október 7. | vasárnap 
09.00–14.00 | Miskolczi vásár. Miskolci Régiségvá-

sár, Magyar Portékák Vására, Miskolczi Lacikonyha, 
KrePP – Zenés, sörös, szezonbúcsúztató. Sétálóutca.

10.00–13.00 | Játssz, énekelj, mókázz Vukkal és 
barátaival. Családi vetélkedő. Megyei Könyvtár.

10.00–13.00 | Őszi kézműves manufaktúra. 
Megyei Könyvtár.

10.00–15.00 | Szabad Internet. Megyei Könyvtár.
10.30 | Az elveszett kulcs meséje. Malomvasár-

nap. Csodamalom Bábszínház.
13.15 | Játssz, énekelj, mókázz Vukkal és bará-

taival. Eredményhirdetés. Megyei Könyvtár.
15.00 | Bányai Unplugged Band. Szinva terasz.
15.00 | Tarkabarka dalok. A Katáng együttes kon-

certje. Megyei Könyvtár.

16.00 | A sosem nevető király. Malomvasárnap. 
Csodamalom Bábszínház.

Október 8. | hétfő
19.00 | Szezonbérlet. A Miskolci Szimfonikus Zene-

kar koncertje. Művészetek Háza.

Október 9. | kedd
14.00 | Lufi és a többiek. Balázs Ágnes írónő játé-

kos író-olvasó találkozója. Megyei Könyvtár.
17.00 | Múzeumi menüett. Vendég: Jancsó Dóra 

színművész. Színháztörténeti és Színészmúzeum.
18.00 | A magyar népdalokról. Almási István nép-

zenekutató előadása, bevezetőt mond Mózes Huba 
művelődéstörténész. Kossuth u. 17.

Október 10. | szerda
14.00 | Teátrum tv. Előadással egybekötött színházi 

közvetítések, riportfilmek. Színészmúzeum.
17.00 | Magyar vonatkozású emlékek a Var-

sói Egyetemi Könyvtárban. Művészeti Szabad-
egyetem. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

17.00 | Arc-kép-más. Baumli Péter kiállítását Var-
sányi Emília grafikusművész nyitja meg. József At-
tila Könyvtár.

18.30 | Madagaszkár 3. Filmvetítés. Ady Endre Mű-
velődési Ház.

Október 11. | csütörtök
19.00 | Dumaszínház. Kormos Anett és Kőhalmi 

Zoltán műsora. Művészetek Háza.

Október 12. | péntek
17.00 | Irodalmi fonó. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

Október 13. | szOmbat
10.00 | Teátrum tv. Előadással egybekötött színházi 

közvetítések, riportfilmek. Színészmúzeum.
15.00 | Andrássy 100. A 100 éves Andrássy Gyula 

Szakközépiskola ünnepi műsora. Művészetek Háza.

Október 14. | vasárnap 
10.30 | Varázslatos tündérszirom. Csodamalom 

Bábszínház.
16.00 | Szüreti gyermek táncház. Az Esztenás 

Együttessel. Balázs Győző tér 1.
» részletes programok: minap.hu
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HIrdetés

Október 8. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Nagykörút, közéleti magazin 
(Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 189. évad, félóra a színházban (ism.) 20.00 Miskolc 
Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Zsarubőrben, holland film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Október 9. | 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 Valaki az ajtó mögött, francia film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Október 10. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Dimenzió – esélyegyen-
lőségi magazin (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskol-
con 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Gyilkosság a paradicsomban, 1. rész, amerikai film 
(Hálózat TV) (12) 23.00–06.00 Képújság.

Október 11. | 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 12. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Irányjelző, autós ma-
gazin (Hálózat TV) 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 Gyilkosság a paradicsomban, 2. rész, amerikai film (Hálózat TV) (12) 23.00–06.00 Kép-
újság. 

Október 13. | szOmbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent he-
lyek üzenete (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 SlágerMix 
Attilával (Hálózat TV) (6) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) (12) 23.00–07.00 Képújság.

Október 14. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show (Há-
lózat 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 Éjféli járat, német–belga film (Hálózat TV) (16) 23.00–07.00 Képújság.

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

Október 4–10. | szerdáig | 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 Bar-
bara; feliratos német film | 12 | (Béke-terem) | 
19.30 Lazhar tanár úr; feliratos kanadai film | 
12 | (Uránia-terem) | 20.00 Amit még mindig 
tudni akarsz a szexről; amerikai vígjáték | 12 
| (Béke-terem).

Október 11–17. | szerdáig | 15.30, 17.30 Tüs-
kevár; magyar családi film | KN | (Béke-terem) 
| 17.00, 19.30 A boldogság sosem jár egye-
dül; francia romantikus vígjáték | 12 | (Uránia-
terem) | 20.00 A Bourne-hagyaték; feliratos 
amerikai akcióthriller | 16 | (Béke-terem).

Art mozi,  
művészetek házA ›››››››

progrAmAjánló ›››››››››››››››››››

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korhatár | kezdési idő-
pontok
Hotel Transylvánia (MB premier) | 12 | 12.00 (szo–v), 
16.00
Hotel Transylvánia (MB premier, digitális 3d) | 12 | 10.00 
(szo–v), 14.00, 18.00, 20.00 – 22. (p–szo)
Tüskevár (MB premier) | KN | 11.00 (szo–v), 14.00 (cs), 
15.30, 17.15, 19.30 – 21.30 (p–szo)
A boldogság sosem jár egyedül (MB premier) | 12 
| 11.15 (szo–v), 13.30, 15.00 (p), 15.45 (kivéve p), 18.00, 
20.15 – 22.30 (p–szo)
Vadállatok (F premier) | 18 | 11.30 (szo–v), 14.15, 17.00, 
19.45 – 22.15 (p–szo)
Sammy nagy kalandjai 2. (MB digitális 3d) | 6 | 12.30 
(szo–v), 16.30, 18.30
Sammy nagy kalandjai 2. (MB) | 6 | 10.15 (szo–v), 14.30
Looper – A jövő gyilkosa (F) | 16 | 11.00 (szo–v), 16.00, 
20.15 – 22.30 (p–szo)

Démoni doboz (F) | 16 | 12.15 (szo–v), 17.45 – 22.15 (p–szo)
Step up 4. – Forradalom (MB digitális 3d) | 12 | 13.00, 
16.00 (p), 13.15, 17. 30 (kivéve p), 21.45 (p–szo)
A Bourne-hagyaték (F) | 16 | 19.45
A feláldozhatók 2. (MB) | 16 | 14.00 (kivéve cs), 18.15 – 
22.30 (p–szo)
Ted (MB) | 16 | 15.15 (kivéve p), 17.15 (p), 19.30
Csingiling (MB digitális 3d) | KN | 13.15
Apa ég! (MB) | 16 | 13.00
Kaptár – Megtorlás (MB) | 18 | 20.30
Jégkorszak 4. – A vándorló kontinens (MB digitális 
3d) | 6 | 12.30 (szo–v)
Jégkorszak 4. – A vándorló kontinens (MB) | 6 | 10.30 
(szo–v)
Merida, a bátor (MB digitális 3d) | 6 | 11.15 (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 
péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – október 4–10. ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

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

» Vasárnap, október 7-én a görömbölyi görög katolikus templom búcsúját tartják, egyúttal Horváth 
György nyugdíjas parókus aranymiséjét. Az ünnepi szent liturgia 11 órakor kezdődik.

» A Zárdakápolna Magyarok Nagyasszonya búcsúját hétfőn, 8-án tartják. Az ünnepi szent-
misét Koós Ede érseki biztos tartja. Ezen a napon és előtte, szombaton és vasárnap lelkigyakorlatos szentbeszéde-
ket mond, mindhárom napon délután 5 órai kezdettel.

» A Kolping Akadémia soron következő előadására hétfőn, október 8-án kerül sor este fél 7-től a Szent 
Anna Kolping-házban. „50 éve nyílt meg a II. vatikáni zsinat” címmel Czakó István pápai prelátus tart előadást.

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

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

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

WaRRen adleR: a Rózsák HáboRúJa
A Rose-házaspár küzdelmekkel teli válását bemutató „vérbô fekete komédia” 

fôszerepében détár enikô és Rékasi károly látható. 14 ÉVEN FELÜLIEKNEK! 
Jonathan Rose: Rékasi Károly, Barbara Rose: Détár Enikô,  

Goldstein ügyvéd: Végh Péter, Thurmon ügyvéd: Zborovszky Andrea

2012. november 8., csütörtök, 19.00 óra
Jegyár: 2500 Ft

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

300 éves Görömböly
Október 6. | szOmbat
16.30 | Szent Liturgia. Görög katolikus temp-

lom.
18.00 | Jubileumi emléktábla-avatás. Göröm-

böly régen és most utcatérkép felavatása.
18.30 | A görömbölyi általános iskolások ün-

nepi műsora. Rákóczi-szobor.
19.00 | Nagyvecsernye lítiával. Görög katoli-

kus 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 

vértanúról a kopjafánál.

Október 7. | vasárnap
9.00 | Utrenye. Görög katolikus templom.
10.30 | Horváth György aranymiséje. Görög 

katolikus templom.
14.00 | Veteránmotoros, -autós felvonulás

Művelődési Ház és környéke:
14.00 | Esztenás táncház
14.30 | Vaga Banda társulat óriás bábos me-

sejátéka
16.00 | Szabó Miklós jazz-zongorista kon-

certje
16.30 | Népdalkör görömbölyi népdalcsokra, 

a Tapolcai vegyeskar műsora
17.00 | Kiss Kata zenekar koncertje
18.00 | Czemende Együttes koncertje
20.00 | Tábortűz

HIrdetés

Új szezon, új ár!
Már csak ezért is érdemes MIsKOLCpONt kártyát váltani!

Barlangfürdő-jegy csak 990 Ft-ért kártyabirtokosoknak!
Önnek még nincs?  Igényeljen a Barlangfürdő pénztáraiban!

részletek: www.barlangfurdo.hu  és  www.miskolcpont.hu

Az akció
időtartama:

2012. 10. 01-től
2013. 04. 30-ig

ELSŐ KISMAMÁK VASÁRNAPJA

Nagy sikert aratott az első Várandósok 
Estéje babaáruházunkban. Több kisma-
ma kérdezte, mikor lesz ismét Várandó-
sok Estéje? (Szomorúan kellett közöl-
nünk: évente csak egyszer, vagyis 2013 
június végén.) Viszont a nagy érdeklő-
désre való tekintettel szervezünk egy 
hasonló programot >>> október 14-
én, vasárnap 10 és 15 óra között ke-
rül megrendezésre az első Kismamák 
Vasárnapja a Tégel Babaszakáruházban. 

A jókedven kívül lesz Chicco szopta-
tási márkabemutató és tanácsadás, Asti 

gyermekruhavásár (56-128-as mére-
tig), házi készítésű fasírt- és pogácsa- 
kóstoló, kedvezmények – minden, nem 
akciós termékünk 10% kedvezménnyel 
–, ezen kívül ajándékok, meglepetések!

Gyere el, és kóstold meg édesanyám 
házi készítésű különleges fasírtját és po-
gácsáját!

Használd ki ezt a vasárnapot és töltsd 
el velünk kellemes környezetben!

Szeretettel várunk Téged is az 
első Kismamák Vasárnapján októ-
ber 14-én, 10–15 óráig!

TÉGEL Babaszakáruház – a legkisebbeknek a legjobbat!
Miskolc, József Attila u. 25–27.  

Tel.: (46) 344-700, (30) 278-36-57, www.tegel.hu
(Akciós ajánlatunk csak október 14-én vasárnap, 10–15 óráig érvényes; más kedvezménnyel 

nem vonható össze és további kedvezmény nem adható! Részletek babaáruházunkban.)
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Két közösség ünnepe
Szombaton zajlottak a már ha-
gyománynak számító Miskolci 

Egyházközségek Napjának ren-
dezvényei, az avasi búcsú kereté-
ben. Az előző években kialakult 
programokba – sportversenyek, 
kézműves foglalkozás, főzőver-

seny, játszóház – évről évre egyre 
többen kapcsolódnak be. A bú-

csú két egyházközség ünnepe, hi-
szen az avas-déli Isteni Ige temp-
lom a római és a görög katolikus 

egyházközség plébániatemploma 
is egyben. A búcsú szervezésében 
kezdettől fogva részt vesznek a je-

zsuita gimnázium és kollégium 
tanárai és diákjai. (fotó: Juhász Á.)

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

Steven Carter–Julia Sokol: 
Segítség, a párom narcisztikus!
A férfi, aki nem tud szeretni. A nagy-
sikerű kötet szerzőpárosa újabb köny-
vében az egyik legfontosabb, gyakran 
párkapcsolati problémákat is okozó 
jelenséggel foglalkozik, a nárcizmus-
sal. A megszokott, magas érzelmi hő-
fok a Segítség, a párom narcisztikus! 
című alkotásban is visszaköszön. Ste-
ven Carter és Julia Sokol azt tárgyalja, 
miért szeretnek bele egyesek nagyon 
könnyen egy narcisztikus személybe. 
Ugyan ezek az emberek a szenvedély, 

a csábítás mesterei, de szerelmet csak önmaguk iránt képesek őszin-
tén érezni. A könyv ébresztőt fúj, hogy senki ne szolgáltassa ki magát 
a narcisztikusok szeszélyeinek, akármilyen különlegesnek érzi ma-
gát mellette.

E. L. James: 
A sötét ötven árnyalata
Az Ötven árnyalat-trilógia máso-
dik kötetében a gyönyörű, fiatal 
milliárdos, Christian Grey egyedi 
ízlésétől és sötét titkaitól elbátor-
talanodva Anastasia Steele kilép a 
kapcsolatból, és beindítja karrier-
jét a seattle-i könyvkiadónál. Míg 
Christian belső démonaival har-
col, Anastasiának szembe kell néz-
nie a férfi korábbi partnerei iránt 
érzett dühével és féltékenységével, 
és meg kell hoznia élete legfonto-
sabb döntését.

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

A Bourne-hagyaték
Tony Gilroy, a Bourne-filmek szövevé-
nyes történeteinek kitalálója ezúttal a 
rendezői szerepet is betölti. A kémso-
rozat páratlanul sikeres világszerte, leg-
újabb része csaknem egymilliárd dollár 
bevételt hozott eddig. Az író-rende-
ző, a Robert Ludlum kreálta Bourne-
univerzumot egy eredeti történettel bő-
víti. Bemutat egy új hőst a nézőknek, 
akinek élethalálharcát az első három film eseményei indítják be.

feliratos amerikai akcióthriller, korhatár 16 év
Művészetek háza, Béke-terem; október 11–17., 20.00

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

Akkor és most… Máriássy Gábor egri kanonok 1857-ben ha-
tározta el, hogy a mindszenti templom közelében, a Tűzköves-dűlő-
ben vásárol egy telket. A domboldalon ekkor még szőlő és gyümöl-
csös volt, a telek aljában pedig a bérlő lakása és pincéje. A kerítéssel 
ellátott telken, a Csabai kapuból indulva építették meg Krisztus szen-
vedésének stációit, a lépcsősor végén a Golgota-csoportot, s mellette 
altemplommal ellátott Kálvária-kápolnát. A domb története a máso-
dik világháború alatt, s főleg 1951–1952-től változott meg. A domb al-
ján, a csabai út mellett román katonai temetőt alakítottak ki, később a 
felső részbe szovjet katonai tömegsírokat helyeztek el. A román teme-
tőt exhumálták, s az így kialakított területen 1953-ban felépítették a 
pártszékházat. 1980-tól költözött ide a múzeumigazgatóság.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója) 124 éve, 1888. októ-

ber 1-jén érkezett Miskolc-
ra a walesi herceg Albert 
Edward, akit később VII. Ed-
ward néven angol királlyá ko-
ronáztak. Ferencz József dip-
lomáciai gesztusként neki 
adományozta a Miskolcon ál-
lomásozó császári és királyi 
12. honvéd gyalogezredet.

617 éve, 1395. októ-
ber 2-án I. Zsigmond király 
(1387–1437) Modor nevű te-
lepülésen kiállított szabada-
lomlevelében pallosjogot és 
a kerékbetörés jogát adomá-
nyozta Miskolcnak. E jogával 
az uradalmi mezőváros min-
den, a területén elfogott go-
nosztevő esetén élhetett.

78 éve, 1934. október 6-án 
szentelték fel a martintelepi 
katolikus templomot. A 800 
személyt befogadó, 28 x 22 
méteres alapterületű templo-
mot Árva Pál építette.

Hétforduló ›››››

Névadó – nagyváthy János
A Szent Anna-templomtól 
induló, s az Avasalja, il-
letve a Gyár utcáig tar-
tó észak-déli irányú 
nagy forgalmú utcánk. 
Nyomvonala egy évszá-
zaddal ezelőtt már kiala-
kult, de 1912–1949 kö-
zött Szent István utca volt a 
neve. Az utolsó névváltoztatás 
1949-ben történt.

A névadó Miskolcon született, 
iskolái elvégzése után Sárospatak-
ra került, ahol jogot és teológiát 
végzett. Losoncon tanított, de lá-
tása romlása miatt Pestre költözött 
gyógykezelésre. Gyógyulása alatt 
megismerkedett a gazdálkodás el-
méletével, hétéves katonai szol-
gálata alatt külföldön elmélyítet-
te tudását, gyakorlatot is szerzett. 
Sokféle műveltség és nyelvisme-

ret birtokában nagy tekinté-
lyű főurakkal ismerkedett 

meg. Mint a bécsi, majd 
a pesti szabadkőmű-
ves páholy tagja fontos 
személyekkel alakított 
ki kapcsolatot. Így ke-

rült 1791-ben Keszthely-
re jószágkormányzónak, 

mezőgazdasági felügyelőnek. 
Az itteni Festetics-uradalmat fel-
virágoztatta, s a gróf támogatásá-
val gazdasági akadémiát hozott lét-
re (ez volt a Georgikon). 1797-ben 
visszavonult, gazdálkodott és szak-
könyvet írt. (1755–1819 között élt, 
Csurgón temették el. Öt fontos, 
gazdálkodással kapcsolatos köny-
vet írt, a róla szóló irodalom is bő-
séges. Szülőháza a XX. század kö-
zepéig állt Miskolcon.)

D. I.

A kutyatartás életstílus!
Az állatok világnapján, 
csütörtökön kiemelten 
foglalkoztak az emberek 
a minket körülvevő álla-
tokkal. A természet a leg-
jobb barátot is biztosította 
az ember számára a kutya 
személyében.

Az ember és a kutya barátsá-
ga több ezer éves múltra tekint 
vissza, ám a kapcsolat sokkal 
több puszta állat-gazda kapcso-
latnál – ezt bizonyítja a Baráthe-
gyi Vakvezető és Segítő Kutya 
Iskola Alapítvány munkája is. 
Mezősi Tamás vakvezetőkutya-
kiképző vonzalma az ebek iránt 
gyerekkorában kezdődött, első 
kutyáját mégis csak 18 éves ko-
rában vihette haza.

– Akkorra sikerült a szülei-
met rávenni, ám azóta folya-
matosan van kutyám, több is 
– mondta Mezősi Tamás, aki ta-
nárként és vegyészként is vég-
zett, és most fejezi be jogi tanul-
mányait.

Az alapítvány vezetője el-
árulta, a kutya az egyetlen lény, 
amely rendelkezik komplemen-

ter kooperációs képességekkel, 
vagyis képes átvenni gazdája 
szándékait, segíti a közös cél el-
érésében. A baráthegyi alapít-
ványnál vakok számára képez-
nek ki kutyákat, akik különleges 
képességeikkel a szó szoros ér-
telmében segítik gazdáik min-
dennapjait. Mezősi Tamás a ’90-
es évek végétől mentőkutyákkal, 
2006 óta vakvezetők képzésé-
vel foglalkozik. Kiemelte, nem 
idomítani kell a négylábúakat, 
hanem megtanítani arra, hogy 
együttműködjenek.

– Labda, az előző kutyám, 14 
évig szolgált, nemrég vesztettem 
el. Most Dió a kutyám, aki 2006-
ban született, vele utaztam a szu-
mátrai földrengéshez is, segíteni 
– tette hozzá Mezősi Tamás.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

köztünk élnek ››››››››››››

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

jogeset ››››››››››

általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csabai 
kapu 9–11.): 46/560-080; MISEK Diósgyőr (Kórház u. 1.): 46/531-799; Fog-
orvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek házi-
orvosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély 
116-123. áldozatsegítő vonal: 80/225-225. MihŐ műszaki ügyelet: 
46/379-360. MivÍz központi ügyelet: 46/519-339. éMáSz-hibabejelentés: 
40/42-43-44. Közterület-felügyelet: 46/502-579. in Memoriam Temet-
kezés (halottszállítási ügyelet): 46/353-909, 30/677-7958. állategészség-
ügyi Telep (kóbor, elhullott állatok bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. 

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

100 éve írták… Nagymiskolcról 
„Miskolc nem kormányalamizs-
nát kér. A maga természetes erő-
forrásaiból akar és tud talpra áll-
ni.” Miskolc kérelme az, hogy a 
várossal összeépített Diósgyőrt 
és Hejőcsabát Tapolcával együtt 
közigazgatásilag is egyesítse. „Sze-
gény gróf Klebelsberg Kunó bará-
tom, aki a magyar városok sorsát 
és jövőjét annyira a szívén hor-
dozta, elgondolásaimat nyomban 

magáévá tette. Utána Bethlen Ist-
ván gróf szintén megértő jóvá-
hagyással támogatta ezt, mint az 
egyetlen nagyvonalú koncepciót 
Miskolc fejlesztésére” – írta Mik-
száth Kálmán egykori főispán a 
Felsőmagyarországi Reggeli Hír-
lap 1942. április 5-ei számában a 
Nagymiskolc koncepció kormány-
programmá válásáról. 

Dobrossy István

Zene, zene, zene...
A zene világnapja alkalmából kö-
szöntötte hangversennyel a pol-
gármesteri hivatal dolgozóit, 
majd térzenével a miskolcia-
kat hétfőn az Erkel Ferenc Ifjúsá-
gi Fúvószenekar. A világnapon a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar is 
ünnepelt, méghozzá ősbemutató-
val. A Népszerű bérlet közönsé-
ge hallhatta először Cser Ádám, a 
Miskolci Nemzeti Színház zenei 
vezetője I. szimfóniáját. (fotó: M. L.)


