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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Újra 
győzelmek
egy-egy bajnoki és ligakupa-si-
kerrel térhetett a kéthetes pihe-
nőre a dvtk.  
sport | 9. oldal

Indulhat 
az építkezés
elkezdődhet a finn darugyár 
építése, Miskolc minden, ehhez 
kapcsolódó feladatát teljesítette.  
a város | 3. oldal 

Az Avas közbiztonságáért razziáztak
Razziát tartott csütörtökön 
délután az Avason a polgár-
mesteri hivatal a rendőr-
séggel és társhatóságokkal 
együttműködve. 

Az akció része volt a csaknem két 
éve kezdődött rendszeres, kiemelt 
hatósági ellenőrzéseknek, ezúttal 
azonban nem csupán a bejelentett, 
problémás lakásokat, lépcsőházakat 
ellenőrizték, hanem a garázsboltok 
előtti szeszesital-fogyasztást, a sze-
metelést, guberálást és a hajléktala-
nok előfordulási helyeit is.

Az akcióban a polgármesteri hi-
vatal közterület-felügyeleti és ren-
dészeti osztálya nagy létszámmal 
képviseltette magát, jelen voltak 
ezen túl a gyámhatóság, a szociá-
lis osztály, illetve a rendőrség, a pol-
gárőrség, az ÁNTSZ és több szol-
gáltató – így az ÉMÁSZ és a MIHŐ 
szakemberei is. Az ellenőrzés so-
rán az Áfonyás utca 5., Szilvás utca 
2., Szilvás utca 19., és Szentgyörgy 
utca 13. szám alatt ellenőriztek a 

hatóságok, azonban a rendőrség, 
a közterület-felügyelet és a polgár-
őrség munkatársai minden olyan 

esetben segédkeztek, ahol a szol-
gáltatóknak problémájuk akadt, ők 
ugyanis további, hozzájuk bejelen-

tett problémás, környékbeli lakást 
is felkerestek.

» folytatás a 3. oldalon

Zökkenőmentesen indult el 
a fűtés Miskolcon
Vasárnap és hétfőn szünetelt a 
melegvíz-szolgáltatás az ava-
si lakótelepen. Ennek oka, hogy 
még a fűtési szezon megkezdé-
se előtt beépítették a geotermi-
kus hőenergia csatlakozásához 
szükséges elzáró szerelvényeket. 
Erre szükség is volt, ugyanis hét-
főn éjjel elindult a fűtés is Mis-
kolcon.

A geotermikus hőenergia csat-
lakozásához szükséges elzáró 
szerelvényeket építettek be, ezért 

állt le egy időre a szolgáltatás. 
Mint megtudtuk, a kivitelezés 
eredményeként, a 2012–2013-
as fűtési szezonban – a geoter-
mikus energia hasznosításával – 
a miskolci távhőellátó-rendszer 
egy új hőforrással bővül, amely 
nemcsak a környezetvédelem, a 
megújuló energia hasznosítása, 
hanem a távhőszolgáltatás gaz-
daságosságának javítása terén is 
előrelépést jelent.

» folytatás a 8. oldalon

Indulatok helyett párbeszéd
A Dialóg Egyesület vezetője szerint 

az avasi városrész problémáinak 
megoldásához kommuniká cióra, 
párbeszédre, s mindenekelőtt sok 

türelemre van szükség. Sélley 
Andrea mindezt annak kapcsán 

nyilatkozta, hogy a Jobbik október 
17-én demonstratív felvonulást ter-

vez a lakótelepen. 
» részletek az 5. oldalon

Ünnepelt Görömböly  
Görömbölyön egyszerre ünnepelték a falu újratelepítésének 300. év-
fordulóját és a szüreti napokat. A háromnapos ünnepségsorozat so-
rán felállították a régi és a mostani Görömbölyt bemutató térképet, 
amely egyik felén az 1945 előtti, önálló Görömböly határa és eredeti 
utcanevei láthatóak. » részletek a 4. oldalon

Megérkeztek a medvebocsok!  

Másfél év várakozást követően, és 
27 óra utazás után, szerda délután 
megérkezett a Miskolci Állatkert 
és Kultúrpark két új medvéje. A 
két, másfél éves lánybocsnak még 
nincs neve, de futtatójukat már el-
foglalták.

Koppenhágából indult és 27 órát 
utazott az a medve testvérpár, akik 
szerda délután megérkeztek Mis-
kolcra, hogy a másfél éve elhunyt 
Gabi maci helyét átvegyék – a már 

„kétszemélyesre” bővített kifutó-
ban. A két lánybocs 2011 januárjá-
ban született. Az utazás kimerítette 
őket, ám így is aktívak és játékosak 
voltak új helyükön.

Mint azt Takácsné Magi Zsu-
zsanna, az állatkert vezetője el-
mondta, az elsőként kiszemelt er-
délyi állatkertből azért nem tudták 
elhozni a medvét, mert az állatnak 
nem volt meg a megfelelő papírja.

» folytatás a 3. oldalon

Újjáépítés
Két újabb településen fejeződött be 
megyénkben a 2010-es árvíz utá-
ni helyreállítás. Arnóton négy meg-
újult önkormányzati intézményt, 
Felsőzsolcán pedig 20, teljesen fel-
újított utat adtak át szerdán, a két, 
különböző forrásból megvalósult 
fejlesztés több mint százmillió fo-
rintba került. Tállai András önkor-
mányzati államtitkár példaértékű-
nek nevezte, hogy a két és fél évvel 
ezelőtt történt katasztrófa után 
ezen a két településen is befejező-
dött a károk helyreállítása. 

» cikkünk a 4. oldalon

MiskolcPont: a húszezredik
A húszezredik MiskolcPont kár-
tya igénylőjét, Ifjú Szilviát kö-
szöntötték hétfőn délelőtt a 
polgármesteri hivatal ovális ter-
mében. Az ünnepélyes esemé-
nyen elhangzott, az új város-
kártya-rendszer népszerűségét 
mutatja az a tény is, hogy fél év 
alatt a korábbi rendszernél har-
minc százalékkal többen igé-
nyelték az új városi pontgyűjtő 
kártyát.

Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere emlékeztetett, az első 
MiskolcPont kártyát március 
28-án adták át tulajdonosának, 
az azóta eltelt hónapok alatt már 
20 ezernél is többen igényelték 
a városkártyát. Emlékeztetett, a 
MiskolcPont kártya kibocsátá-
sával a városnak az volt a célja, 

hogy támogassák a miskolciakat 
a miskolci szolgáltatások, illetve 
a miskolci és környéki áruk vá-
sárlásánál, hogy lehetőleg a ma-
gyar és miskolci tulajdonban 
lévő cégek kedvezményben ré-
szesüljenek, illetve, hogy a kár-
tya bevételei Miskolc város kö-
zösségét gyarapítsák. 

» folytatás a 3. oldalon
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Négy nap 
a kóruszene jegyében
19. alkalommal rendezik meg a 
Veczán Pál Egyházzenei Kórus-
találkozót október 11–14. között 
Miskolc és környéke különböző 
felekezetű templomaiban szolgá-
latot teljesítő amatőr kórusainak 
részvételével. A négynapos prog-
ramsorozat kiváló lehetőség az 
egyházi iskolák kórusainak is a 
bemutatkozásra. fotó: mocsári L.



Október 5. | péntek

Honvédsírt újítottak fel. A Tör-
ténelmi Vitézi Rend és a Diósgyőri 
Református Egyházközség összefo-
gásával és szervezésében felújították 
ippi Bydeskuty Ernő honvéd alezre-
des és neje diósgyőri sírját. A nemze-
ti gyásznapon felszentelték és meg-
koszorúzták a sírt. Rózsa György 
Gyula főlevéltáros mondott emlék-
beszédet.

Október 7. | vasárnap

Szezonzáró vásár. A Miskolczi 
Vásár mellett számos programmal 
várta az érdeklődőket a nyári sze-
zonzáróra a Miskolci Kulturális Köz-
pont. A Magyar Portékák Vására, a 
„Miskolci Lacikonyha” és a KrePP 
művészpiac kiegészült az először 
Miskolcra érkező BorKerttel, a feszti-
válnyarat pedig idén is a Szinva tera-
szon búcsúztatták.

Október 8. | hétfő

Vetélkedővel ünnepeltek. Kö-
zépiskolásoknak hirdetett művelt-
ségi vetélkedőt a Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Kara fennál-
lása 20. évfordulója alkalmából hét-
főn. A Bölcselkedj velünk névre ke-
resztelt izgalmas, játékos versenyre a 
megye középiskoláiból 16 csapat ér-
kezett. A jubileumi év ünneplése ter-
mészetesen nem merült ki ennyiben, 
november közepén díszünnepséget 
tartanak.

Október 9 | kedd

Szorosabb kapcsolatok. Az épí-
tőiparra, a belsőépítészetre fókuszált 
elsősorban az a konferencia, amely-
nek második napján, kedden, közel 
30 holland cégtulajdonos és befekte-
tő érkezett a Felsőzsolcai Ipari Park-
ba. A befektetők azért érkeztek Mis-

kolcra, hogy kapcsolatot építsenek ki 
a helyi cégekkel, s olyan vállalatokkal 
kezdjenek közös projektekbe, mint 
például a Miskolc Holding Zrt. 

Október 10. | szerda

Örökbe fogadták Bodzát. Az 
Őszi Napsugár Otthon lakói – ha-
gyományaikhoz híven – idén is el-
látogattak a Vadasparkba, ahol a ko-
rábbi évekhez hasonlóan ezúttal is 
örökbe fogadtak egy állatot. A szer-

dai választás ezúttal az állatkert al-
bínó csacsijára, Bodzára esett. Az 
Idősek hava újabb programját képvi-
selők támogatták. A szépkorúak az-
zal, hogy örökbe fogadták az állatot, 
vállalják, hogy támogatják annak ál-
latkerti életét.

Október 11. | csütörtök

Nemzeti minősítő gyakorla-
ton. 36 órás, nemzeti minősítő 
gyakorlatot kezdett három megye 
– köztük Borsod-Abaúj-Zemplén 
– mentőcsoportja a Heves megyei 
Verpeléten. A Bükk Mentőcsoport 
tagjai csütörtökön korán reggel in-
dultak útnak Miskolcról. Az első na-
pon nagy erejű vihar okozta károk 
következményeinek a felszámolása, 
eltűnt személyek felkutatása, sérül-

tek mentése szerepelt a feladatok kö-
zött, a második napon pedig a vízből 
mentést és a vizek kártételeinek fel-
számolását gyakorolták. 

Árvácskák az Avason. 5 ezer da-
rab új virágot ültettek el diákok rész-
vételével csütörtökön az Avason. Az 
árvácskákat a Debreczeni Márton 
Szakképző Iskola ajánlotta fel a vá-
rosrésznek. A most elültetett növé-
nyek a téli fagyokat is jól viselik. 

a város lapja
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Miskolci Napló
a város lapja

Felhívás koszorúzásra. Mis-
kolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 56. évfordulója 
alkalmából 2012. október 19-én, 
pénteken és október 23-án, ked-
den ünnepi megemlékezéseket 
és koszorúzásokat tart. Amennyi-
ben a pártok, civil szervezetek ko-
szorúval, virággal kívánják leróni 
kegyeletüket, jelezzék október 17-
ig, szerdáig a Miskolci Kulturá-
lis Központ Ifjúsági Ház felé. 3531 
Miskolc, Győri kapu 27/A, tel.: 
46/411-747, fax: 46/320-716, 06-
30/303-7812, e-mail: ifjusagihaz@
ifihazmiskolc.hu.

Segítőkész csalók. A B.-A.-Z. 
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság tájékoztatása szerint az 
utóbbi időszakban megszaporod-
tak azok az esetek, amikor egye-
sek magukat a katasztrófavédelem 
állományába tartozó személy-
nek kiadva, különféle „hiányos-

ságokat” feltárva próbálnak tűz-
védelmi eszközöket értékesíteni 
a lakosságnak. Akinek a hatósá-
gi ellenőrzés során kétsége támad 
az ellenőr személyazonosságával 
kapcsolatban, haladéktalanul érte-
sítse a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóságot, a 46/502-962 tele-
fonszámon – kérte az igazgatóság.

Nyitott bíróságok. Az Országos 
Bírósági Hivatal 2012. szeptember-
től felvilágosító programot indított 
középiskolások részére „Nyitott Bí-
róságok” címmel. Ehhez a prog-
ramhoz csatlakozott a Miskolci 
Törvényszék is. A programnak a bí-
rósági épületek, illetve tárgyalások 
látogatása mellett része az is, hogy 
a diákoknak osztályfőnöki órák ke-
retében előadásokat tartanak a bí-
rósági szervezetről, igazgatásról és 
a bírósági eljárásokról. Bővebb in-
formációk a Miskolci Törvényszék 
honlapján http://members.chello.
hu/bmbir/ olvashatók.

röviden ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

» Az állattartási rendelet változá-
sai. Módosult az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló törvény, mely a települések 
területén folytatott állattartás jogi szabályozá-
sát is befolyásolja. A módosítás 2012. október 
1-jétől hatályos, és kimondja, hogy a mezőgazda-
sági haszonállat tartása önkormányzati rendelet-

ben nem korlátozható. Ez a változás nem érinti a 
kedvtelésből tartott állatok (eb, macska, görény) 
tartását, illetve ennek helyi önkormányzati sza-
bályozását. A jó gazda gondosságával eljáró ál-
lattartók részére nagy könnyebbséget jelent ez a 
változás, mivel felesleges, jogi túlszabályozás ál-
tal előírt kötelezettségtől/tiltástól mentesülnek.

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

» Fodor Zoltán (MSZP) | önkormányzati képviselő október 15-én (hétfőn) dél-
után öt órától lakossági fogadóórát tart a Széchenyi István Általános Iskolában (Hajós u.  
5. sz.).

» Nánási-Kocsis Norbert (Fidesz) | önkormányzati képviselő lakossági fo-
gadóórát tart október 16-án (kedden), délután fél hattól a Rónai Ferenc Általános Isko-
lában (Kassai u. 15. sz.).

» Gazdusné Pankucsi Katalin (Fidesz) | önkormányzati képviselő lakos-
sági fogadóórát tart október 16-án (kedden), délután öt órától a Komlóstetői Általános 
Iskolában (Olvasztár u. 1.), és október 18-án (csütörtökön), délután öt órától a Vasgyári 
Közösségi Házban (Vasgyári u. 1.).

» Tompa Sándor és Varga Gergő (DK) | önkormányzati kép-
viselők lakossági találkozót tartanak október 13-án, délelőtt tíztől tizenkét 
óráig az Avas városrészen, az őstermelői piacon.

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

» Bogyay Ferenc alezredes | Miskolc rendőrkapitánya fogadónapot tart a lakosság ré-
szére október 24. (szerda) 09.00–12.00 óráig a Miskolci Rendőrkapitányságon (Miskolc, Fábián kapu 
4. sz.). Előzetesen bejelentkezni a 46/514-511/ 27-29-es telefonszámon, október 19-én 09.00 órá-
ig lehet!

fogadóóra és fórum ››››››››››››››››››››››››››››

Új mikrosebészeti eljárás  
Sokat ígérő mikrosebészeti eljá-
rást, módszert fejlesztett ki a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kór-
ház és Egyetemi Oktató Kórház 
Idegsebészeti Osztályának veze-
tője, Csókay András főorvos, egy 
munkacsoporttal együtt. 

A legnagyobb európai ideg-
sebészeti szaklap, az Acta 
Neurochirurgica októberi szá-
mában közölte azt az új ha-
zai mikro-idegsebészeti eljárást, 
mellyel lehetőség nyílik az agyi 
bypass műtétek elvégzésére, jó-
val kevesebb kirekesztési idő 
mellett, mint eddig.

Az eddigi kirekesztési idők 
14–20 perc között mozogtak, az 
új miskolci módszerrel ez 5–6 
perc alá vihető. Csókay András, 
a B.-A.-Z. Megyei Kórház Ideg-
sebészeti Osztályának vezető-
je egy munkacsoporttal együtt 
évek óta foglalkozik a kérdéssel. 
Az eljárás Miskolcon az elmúlt 

két évben alakult ki a végleges 
formában. Kellett hozzá a befe-
jező ötlet, ami a Szt. Margit kór-
ház sebész főorvosától, Imreh 
Domonkostól származik, hogy 
a mikroérvarratokhoz kiegye-
nesített mikrotűt használjanak.

Az úgynevezett ujjhegy-meg-
támasztásos technika, amit 
2006-ban Csókay András osz-
tályvezető főorvos dolgozott ki, 
már meghozta a kívánt időcsök-
kenést, de ha elfordult a tű, ak-
kor új fogást kellett alkalmaz-
ni, és a mikro-bypass ideje újra 
megnőtt. Az egyenes tű haszná-
lata ezt védi ki és így lett biztos 
idejű a módszer.

A kadáver- és élőállat-kísér-
letek megtörténtek. A munka-
csoport most a hazai és a külföl-
di társcentrumok bevonásával 
gyűjti az eseteket, hogy a tisztán 
magyar innováció minél gyor-
sabban terjedjen itthon és kül-
földön.

Az aradi vértanúkra emlékeztek 
Koszorúzási ünnepséget tartottak október 6-án, a 
nemzeti gyásznapon az aradi vértanúk kivégzésének 
163. évfordulója alkalmából a Batthyány Lajos-em-
léktáblánál.  

A megemlékezést a 1848-as huszárok bevonulá-
sa nyitotta meg, majd Hideg Lajosné Gigler Mária, 
Schweidel József aradi vértanú, 48-as honvédtábor-
nok ükunokája elevenítette fel a 163 évvel ezelőtt 
történteket, részletesen ismertette a vértanúk tevé-
kenységét, amely miatt a bécsi udvar kivégeztette 
őket.

Ezt követően a város vezetése, országgyűlési kép-
viselők, frakcióvezetők, intézményvezetők az emlé-
kezés keresztjeit helyezték el az aradi vértanúk képei 
alatt. A megemlékezésen közreműködött Fricc Atti-
la, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze, illetve 
Csiszár István zenész hegedűn.

Végül az emlékezés koszorúit helyezte el Miskolc 
város képviseletében Kriza Ákos polgármester, Kiss 
Gábor, Pfliegler Péter és Zsiga Marcell alpolgármes-

terek és Szabó Zoltán aljegyző. Koszorúval emléke-
zett ezen kívül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal képviseletében Lukács Irén főigaz-
gató, a megyei közgyűlés nevében Csiger Lajos alel-
nök, Csöbör Katalin és Sebestyén László országgyű-
lési képviselők, a Miskolci Egyetem, a pártok, civil 
szervezetek, az Idősügyi Tanács és Hideg Lajosné 
Gigler Mária is.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Két év két szemszögből
Az MSZP taggyűlésen érté-
kelte a városvezetés elmúlt 
két évét, a fideszes képvise-
lő szerint emlékezni kellene 
néhány dologra.

Összevont taggyűlést tartott az 
MSZP miskolci szervezete, hogy 
értékelje a városvezetés eddi-
gi tevékenységét 2010. október 3-i 
megválasztásuk óta. – A miskolci 
szocialisták mostani közleményé-
ben sem Simon Gábor, sem más 
nem emlékezett meg arról, hogy 
2010-re már 20 900-ra, azaz új 
csúcsra emelkedett városunkban a 

regisztrált munkanélküliek száma 
– fogalmaz közleményében Nánási 
Kocsis Norbert, Fidesz – KDNP-s 
önkormányzati képviselő.

Az MSZP a városvezetés  
„félidejéről”
– Megállapítottuk, hogy elégte-
len teljesítményt nyújtottak. A vá-
lasztási ígéreteik zöméhez hozzá 
sem kezdtek, sehol az emlegetett 
33 befektető, új munkahelyek, a fej-
lesztési elképzeléseik pedig meg-
buktak. Ciklusprogramjukban 
tematikus iparterületről, távhődíj-
csökkentésről beszéltek, azonban a 
közüzemi számlák csak nőnek, míg 
a város és cégei csődközeli állapot-
ban vannak – sorolta Simon Gábor.

– Ha az új feladatokat végre tud-
ják hajtani, van jövője a városnak. 
Az októberi közgyűlésre előter-
jesztést készítettem, melynek ha-
tározati javaslatában két pont sze-
repel. Az egyik arra utasítaná a 
polgármestert, hogy a ciklusprog-
ram időarányos teljesítéséről szá-
moljon be, míg a másik szerint a 
gazdasági program módosító cso-
magját kellene előkészítenie – zár-
ta a szocialista elnök.

„Félidei” értékelő,  
nem szocialista módra 
„Közleményüket olvasva sajná-
lattal vettük tudomásul, hogy Si-
mon Gáboréknak semmilyen lel-
kiismeret-furdalásuk nincs amiatt, 
hogy noha a szocialisták 2002-ben 
nyolcezer, 2006-ban  pedig újabb 
ötezer új munkahelyet ígértek, 

ezeknek a munkahelyeknek még 
csak egy elenyésző százalékát sem 
tudták teljesíteni...” – hangsúlyozza 
Nánási-Kocsis Norbert.

„Ehhez képest mostanra a mis-
kolci álláskeresők száma 8,2 szá-
zalékkal csökkent 2009 augusztu-
sához képest. Azaz mintegy ezer 
fővel csökkent az álláskeresők szá-
ma Miskolcon.” Az „Első munka-
hely garancia 2012” programnak 
köszönhetően szeptember végé-
ig 580 pályakezdő fiatal jut mun-
kához, közülük 191-en a miskolci 
körzetben.

Jól látszik tehát, a 2010-ben el-
kezdett munka kezd beérni: a vál-
ság kitörése óta nem volt olyan ala-
csony a regisztrált munkakeresők 
száma Miskolcon, mint 2012-ben” 
– emeli ki közleményében Nánási-
Kocsis Norbert.
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Megérkeztek a medvebocsok!  
Másfél év várakozást követő-
en, és 27 óra utazás után, szer-
da délután megérkezett a Miskol-
ci Állatkert és Kultúrpark két új 
medvéje. A két, másfél éves lány-
bocsnak még nincs neve, de futta-
tójukat már elfoglalták.

» folytatás az 1. oldalról
– Gabi maci 25 évesen hunyt el, 
másfél évvel ezelőtt. A két lány 
mackó épp másfél éve született, 
biztosan nem véletlen az össze-
függés. Három medve született 
a koppenhágai állatkertben, egy 
fiú és két lány. Mi ide, Miskolcra 
a két lányt hoztuk el, mert nem 
szeretnénk, hogy szaporodja-
nak. Ideszállításuk közel három-
százezer forintba került, de so-
kan segítettek abban, hogy végre 
megérkezhessenek a medvék – 
mondta az állatkert vezetője.

Takácsné Magi Zsuzsanna 
megköszönte az állatkert közön-
ségének adományai mellett Kri-
za Ákos polgármester segítségét, 
illetve köszönetet mondott Zsiga 
Marcell alpolgármesternek is, aki 
sokat segített a mackók Miskolc-
ra szállításában.

Kriza Ákos a két új jöve-
vény fogadásakor megemléke-
zett Gabi maciról, aki nagyon kis 
korában került a miskolci állat-
kertbe. Mint a polgármester ki-
emelte, mióta a szép kort megélt 
medve elhunyt, a város és az ál-
latkert azon dolgozik, hogy újra 
legyen mackó Miskolcon.

– Nagyon fontos, és örömte-
li, hogy újra van medvéje az ál-
latkertnek, de még nincs nevük. 
Erről a miskolciak döntenek 
majd, a névadó ünnepség pedig 
27-én lesz. A két bocs élelmezé-
sében pedig segíteni fogom az 
állatkertet – fűzte hozzá a pol-
gármester.

A két dán medvebocs a hosz-
szú utat követően is lelkesen fe-
dezte fel új helyét. A medvebo-
csoknak hozzávetőleg másfél év 
szükséges ahhoz, hogy különvál-
hassanak anyjuktól, de vélhető-
en hamar beilleszkednek majd a 
miskolci miliőbe.

A medvéket péntektől már lát-
hatják a vadaspark látogatói, a 
hétvégén elkezdik majd felfedez-
ni a kifutó teljes területét. 

Kiss J. 

Miskolc: épülhet a darugyár
A darugyár építési munkálatait a 
finn cégcsoport akár most is meg-
kezdheti, mivel Miskolc városa, a 
Miskolc Holding Zrt. és a MIK Zrt. 
minden, ezzel kapcsolatos, ehhez 
kapcsolódó feladatát időben tel-
jesítette.

Megtörtént a telekegyesítés is, 
így bízunk abban, finn befektető 
barátaink hamarosan megkez-
dik az építkezést – mondta Vécsi 
György, a Miskolc Holding Zrt. 
igazgatósági elnöke a napokban 
újra a figyelem középpontjába 
került gyárral kapcsolatban.

Miskolc városa és a Miskolc 
Holding részéről tehát min-
den feladat elvégezve, de a finn 
cég részéről is elkezdődtek a be-
ruházáshoz kapcsolódó egyéb 
munkálatok. Már dolgoznak 
a finn cég alkalmazásában he-

lyi vezetők, nemrég a Miskolci 
Egyetemen nyitotta meg észak-
magyarországi területi képvise-
letét a Konecranes Kft. A társa-
ság és az egyetem többek között 
egy vizsgáló laboratóriumot is 
kialakít, amely komoly kutatá-
sokat, fejlesztéseket tesz lehetővé 
az emeléstechnikában, amely-
nek eredményeit a darugyártás-
ban is lehet alkalmazni.

A finn Konecranes cégcso-
port magyarországi érdekeltsé-
ge, a Konecranes Supply Hun-
gary Kft. 2011-ben 25 hektár 
területet vásárolt a miskol-
ci Mechatronikai Ipari Parkban 
Európa egyik legnagyobb gyár-
tókapacitásának kiépítése cél-
jából, amelynek teljes költsége 
meghaladja a 6 milliárd forintot, 
teljes kapacitáson 400 új mun-
kahelyet teremtve.

Regisztrálták a MIDMAR-t
Regisztrált TDM-szervezet lett ok-
tóber 11-étől a közelmúltban ala-
kult miskolci TDM, a MIDMAR.

Nagy Júlia, a MIDMAR Kft. 
ügyvezetője elmondta, a sike-
res NGM-regisztráció után lett 
hivatalos TDM-szervezete Mis-
kolcnak a MIDMAR, ez pedig 
azért fontos, mert nélküle nem 
adhatott volna be pályázatokat 
a szervezet.

– Miután ez megtörtént, így 
október 15-én beadjuk pályá-

zatunkat, melynek szakmai ele-
meiről egyeztettünk a TDM-
tagokkal. A pályázat keretein 
belül egyrészt turisztikai marke-
tingeszközökre, másrészt pedig 
turisztikai infrastruktúra-fej-
lesztésre pályázunk majd – tet-
te hozzá Nagy Júlia.

A keddi TDM-fórumon 
tárgyalt a MIDMAR a kö-
zeljövőben nyíló Miskolc Bolt 
építészeti terveiről, megvalósí-
tásáról is.

T. Á.

Folytatódik az elemgyűjtés
Már a közgyűlésen bejelentet-
te Fodor Zoltán önkormányza-
ti képviselő, hogy folytatódik a 
szárazelem-gyűjtési akció. 

A gyűjtés önkéntes alapon 
működik és az önkormányza-
ti mellett az egyházi fenntartású 
iskolák is részt vesznek benne. 
Ahogy a kezdetektől, úgy idén is 
partnerként vesz részt az akció-
ban az AVE Miskolc Kft., amely 
gondoskodik az elemek elszállí-

tásán túl a gyerekek megajándé-
kozásáról is. 

Fodor Zoltán elmondta, na-
gyon fontosnak tartja a fiatalok 
motiválását, éppen ezért a részt-
vevők évről évre értékes ajándé-
kokat kapnak, nem lesz ez más-
képp most sem.

Az iskolák felhívó plakátot 
kaptak a Pedagógiai Intézettől, 
amelyen minden szükséges tud-
nivaló szerepel.

Lépések a biztonságos város megteremtéséért
Egyre jobb eredményeket 
ér el Miskolc a közbizton-
ság területén, köszönhetően 
az erre irányuló erőfeszíté-
seknek. Erről beszélgettünk 
Kriza Ákossal, Miskolc pol-
gármesterével.

– Folyamatosak az ellenőrzések 
a város több pontján. Csütörtö-
kön pedig razziát is tartottak az 
Avason. Mi volt ennek a célja?
– Az ellenőrzések már két éve 

folyamatosak, erre volt példa csü-
törtökön este is. 2010-re a véglete-
kig megromlott az emberek bizton-
ságérzete, a „fészekrakók” hatalmas 
tartozást halmoztak föl. Nyilvánva-
lóvá kell tenni, hogy akik képtele-
nek a normális együttélésre, azok 
nem lakhatnak a városban. Ez a 
célja hatósági ellenőrzéseinknek! 
Ez pedig jó út, hiszen a munkánk 
eredményeként eddig több mint öt-
ven „fészekrakó” család költözött ki 
az Avasról. 

– Van-e a mostani ellenőrzésnek 
bármilyen köze a 17-i demonst-
rációkhoz?
– Semmi. Miskolcon a miskol-

ci hatóságok biztosítják a rendet. A 
jobb- és baloldali szélsőségesek 17-
én demonstratívan felvonulnak, 
majd elmennek. Nekünk viszont 
ezután is tennünk kell a dolgunkat, 
és fenn kell tartani a rendet! Pont 
úgy, ahogy tesszük is nap, mint nap.

– Hogyan készülnek egyébként 
erre a napra, hogy semmilyen 
rendbontás ne legyen?

– Egyeztettem a rendőrkapitány 
úrral és mindazokkal a hatóságok-
kal, akik feladatot teljesítenek azon 
a napon. A rendőrség tájékoztatá-
sa szerint megfelelő erőket fognak 
felvonultatni a helyzet kezeléséhez. 
Rend lesz és biztonság, ahogy eddig 
is. A pártok csak addig lesznek kint, 
amíg a sajtó ott lesz, utána egyszerű-
en hazamennek. A probléma azon-
ban ott marad. A problémát nekünk 
kell megoldani, és meg is fogjuk!

– Vegyük sorba, mi is történt az 
elmúlt két évben a rend érdeké-
ben Miskolcon!
– Az önkormányzat szerepe a 

rend fenntartásában és helyreál-
lításában nagyon jelentős. Ennek 
megfelelően minden eszközt fel is 
használunk ennek érdekében, ami 
a rendelkezésünkre áll. Először fon-
tos lépésként a közterület-felügye-
lők számát növeltük 44 főre. Mivel 
a külvárosi részeken is szükség van 
a rend megerősítésére, ezért itt lo-
vas mezőőröket állítottunk mun-
kába, akik segítik gyalogos kollégá-
ik munkáját. Elmondhatom, hogy 

nagyon szép eredményeket értek 
el az elmúlt hónapokban. Másik 
fontos lépésként növeltük a köz-
területi kamerák számát a város 
több pontján. Immár hetek óta kö-
zös járőrpárok vannak kint az ut-
cákon a rendőrség és a közterü-
let-felügyelet együttműködésében. 
Miskolc költségvetéséből megdup-
láztuk a rendőrjárőr párok számát! 
Nagyobb a biztonságérzete az em-
bereknek, ha meglátják a hatósági 
személyeket a városban. Ugyanak-
kor bűnmegelőzési központot nyi-
tottunk, és az ott felmerült prob-
lémákra megoldást nyújtunk. 
Megszüntettük a közterületi se-
gélykifizetéseket, ami szintén hoz-
zátartozik a rend fenntartásához. 
Személyesen is részt vettem ellen-
őrzésekben a város több pontján, 
így az Avason is, látom az eredmé-
nyeket és pozitív visszajelzéseket 
kaptam. A célunk, hogy azok, akik 
bűncselekményt követnek el, vagy 
nem tartják be a rendeleteket, azok 
érezzék kényelmetlenül magukat, 
ne a tisztességes emberek.  

– Ezért egyre sűrűbbek az ellen-
őrzések?
– Ellenőrzés minden héten van 

2011 januárjától. Ezek hol kiseb-
bek, hol nagyobbak. A csütörtöki, 
avasi ellenőrzés a nagyobbak közé 
tartozott. Pontos címekre mentek 
a hatóság emberei, ugyanis a las-
san két éve tartó ellenőrzéseknek 
köszönhetően ma már pontosan 
tudjuk, hogy melyik lakásban él-
nek azok, akik képtelenek betarta-
ni a szabályokat, akik megkeserítik 
szomszédaik életét, és addig nem 
nyugszunk, amíg ezekből a laká-
sokból is ki nem költöznek. 

– A segélyezés és a munkaválla-
lás is hozzá tartozik a biztonsá-
gos Miskolchoz. Milyen lépések 
történtek ezen a téren?
– Így van, a biztonságos Miskolc 

megteremtésének fontos eleme a 
cselekvő szociálpolitika. Vagyis a 
passzivitásra serkentő juttatások 
helyett a segélyezés és a munka-
vállalás összekapcsolása, a segélye-
zésben tapasztalható visszásságok 
megszüntetése és a jogosultság 
szigorú ellenőrzése is feladatunk. 
A munka világába visszairányíta-
ni azokat az embereket, akik már 
évek óta nem dolgoznak, sőt a szü-
leik és a nagyszüleik sem dolgoz-
tak, nem egyszerű feladat. A kor-
mányzat támogatásával elindított 
START közmunkaprogram leg-
inkább a kistelepüléseket érinti, 
de elértük, hogy Miskolcot is be-
vegyék a programba. Miskolc az 
egyetlen megyeszékhely, ahol a 
program elindult és közel hétszáz 
miskolcinak ad munkát. Itt pon-
tosan olyan tevékenységekről van 
szó, amelyek különösebb szak-
képzettséget nem igényelnek és 
reményeink szerint ezek az em-
berek így visszatalálnak a munka 
világába. Nemcsak a közmunka-
programban vesznek részt, hanem 
szakképzést is kapnak, olyan kö-
zösségekben tudnak részt ven-
ni, amelyek alapjai lehetnek egy 
szociális szövetkezet, gazdasá-
gi társaság kialakításának. Eze-
ket a programokat folytatni akar-
juk. Szeretnénk néhány éven belül 
minimálisra csökkenteni azok szá-
mát, akiknek nincs szakmájuk, és 
nem tudnak részt venni a köz-
munkaprogramban.

MiskolcPont: a húszezredik kártyabirtokost köszöntötték
» folytatás az 1. oldalról

Czinkné Sztán Anikó, a Miskol-
ci Turisztikai Kft. ügyvezető igaz-
gatója emlékeztetett, március eleje 
óta lehet igényelni a kártyát, azóta 
folyamatos az érdeklődés iránta.

– Az MVK jegypénztárainál fo-
lyamatosan kérnek igénylőlapo-
kat, sokan szeretnének csatlakozni 
még mindig a rendszerhez, az első 
hónapokban pedig, emlékezetes, 
sorok kígyóztak a pénztárak előtt, 
olyan sokan akartak kártyát váltani 
– tette hozzá Czinkné Sztán Anikó.

Kiemelte, a MiskolcPont több 
mint egy kártya, az igénylők nem-
csak a kedvezményes bérlet miatt 

igénylik azt, hanem egyre többen 
váltanak Barlangfürdő-belépőt 
MiskolcPont kártyával, és a pont-
gyűjtés is egyre több szerződött 
partnernél működik, hónapról hó-
napra nagyobb tranzakciószám-
mal, és nagyobb értékben.

– A kártyarendszerhez tartoz-
nak a MiskolcPont-os termékek 
is, melyek garantáltan helyben ké-
szülnek, helyi alapanyagokból és 
helyi munkaerő segítségével, így 
vásárlásukkal mindenki támogat-
hatja a helyi ipart – tette hozzá az 
ügyvezető.

Czinkné Sztán Anikó a kártya-
rendszer eddigi eredményeiről is 

szólt. Mint mondta, eddig több 
mint 7000 tranzakciót végeztek a 
MiskolcPont kártyákkal, a vásárlá-
sok értéke pedig megközelíti a 16 
millió forintot.

– A kártyabirtokosok több mint 
150 ezer pontot gyűjtöttek eddig, a 
legtöbb tranzakciót végző kártya-
birtokos 72 darabot végzett, a legna-
gyobb vásárlási érték pedig 139 700 
forint a kártyával – mondta.

A tájékoztatókat követően ad-
ták át a MiskolcPont kártyarend-
szer, a Miskolc Holding és a város 
ajándékcsomagjait Ifjú Szilviának, 
aki érdeklődésünkre elmond-
ta, még augusztusban igényelt 

MiskolcPont kártyát, elsősorban 
azért, mert a családjában többek-
nek volt már városkártyája.

– Sokat használom a városi tö-
megközlekedést, ezért a kedvez-
ményes bérlet miatt mindenkép-
pen megérte az igénylés, azonban 
több pontgyűjtő helyen is fogom 
használni a MiskolcPont kártyát – 
mondta Ifjú Szilvia.

A MiskolcPont kártyarend-
szer szerződéses partnerei, vagy-
is a pontgyűjtő helyek a www.
miskolcpont.hu oldalon, illetve a 
kártyarendszer facebook oldalán is 
megtalálhatók. 

Tajthy Á.

Újra az Avas közbiztonságáért razziáztak
Razziát tartott csütörtökön 
délután az Avason a polgár-
mesteri hivatal a rendőr-
séggel és társhatóságokkal 
együttműködve.

» folytatás az 1. oldalról
Kovács László Csaba, a közterü-
let-felügyeleti és rendészeti osz-
tály vezetője érdeklődésünkre el-
mondta, az ellenőrzés illeszkedik a 
csaknem két éve kezdődött közte-
rületi kiemelt ellenőrzés-sorozat-
ba, azonban ezúttal kifejezett szűrt, 
problémás lakásokat látogattak meg 
elsősorban.

Mint az osztályvezető kiemelte, 
szándékosan tért el az időpont az 
eddigiektől – ismert, a korábbi el-
lenőrzések a délelőtti, illetve kora 
délutáni órákban zajlottak – ugyan-
is a cél az volt, hogy azokat is elérjék, 

illetve azokat a címeket is ellenőriz-
zék, akik és ahol máskor nem voltak 
otthon (vagy éppen csak nem nyi-
tottak ajtót).

– Ha most sem nyitnak ajtót az 
érintett lakcímeken, akkor a mun-
katársaink a hatóságokkal más és 

más időpontban újra és újra fel 
fogják keresni azokat. A célunk, 
hogy minden problémás esetet el-
lenőrizzünk, minden olyan cím-
ről eredményesen távozzunk, amit 
korábban hozzánk bejelentettek – 
hangsúlyozta Kovács László Csaba. 

Hozzátette, tapasztalataik sze-
rint a miskolciak nem csak értik, 
de megértik, és örülnek is ezeknek 
az ellenőrzéseknek, hiszen a bizton-
ságérzetet növeli a tény, hogy a ha-
tóságok jelen vannak, és eljárnak 
azok ellen, akik nem tartják be az 
együttélés szabályait – akik veszé-
lyeztetik gyermekeiket, vagy szom-
szédjaikat, akik az alapvető higiéni-
ás normákat nem tartják be.

– Éppen ezért szükséges is, hogy 
folytassuk ezt az ellenőrzéssoroza-
tot, akár így, razziaszerűen, nagy 
létszámmal is, de úgy is, hogy ki-
sebb létszámban csupán egy-egy 
lakást látogatunk meg. Több olyan 
lakásról is tudunk már, ahol a 
rendszeres ellenőrzések hatására a 
problémás lakó kiköltözött, illetve 
olyanról is, ahol az ellenőrzések ha-
tására megszűnt a probléma, ami 
a lépcsőház, a szomszédok életét 
megkeserítette. A hatósági ellenőr-
zések tehát a jövőben is folytatód-
ni fognak – zárta a közterület-fel-
ügyelet vezetője.

Tajthy Ákos | fotó: Juhász Ákos
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HIrdetés

HIrdetés

Tisztelt Ügyfelünk!

tájékoztatjuk, hogy  

a Miskolc, Árpád u. 2. szám alatti  
bankfiókunk nyitva tartása  
október 29-től  
az alábbiak szerint módosul.

Hétfő: 7.45–17.00
Kedd: 7.45–16.00
szerda: 7.45–16.00
Csütörtök: 7.45–16.00
Péntek: 7.45–16.00

Miskolc-nap 
Kassán 
Miskolc-napot rendeznek Kas-
sán, október 20-án, ahol a kul-
túra mellett a gasztronómiáé 
lesz a főszerep. A rendezvé-
nyen több miskolci fellépő is 
közönség elé áll.

Miskolc és Kassa városának 
polgármestere szeptember 
elején írta alá együttműködési 
megállapodását, amelynek fő 
célja a Kassa Európa Kulturá-
lis Fővárosa 2013 projektben 
való közös együttműködés a 
turizmus és a kultúra terüle-
tén. Ennek köszönhetően szá-
mos program lesz Kassán és 
Miskolcon is, ahol a két város 
együtt képviselteti magát – tá-
jékoztatott Dobos Tímea vá-
rosházi szóvivő.

A kassai Miskolc na-
pon fellép majd többek kö-
zött a Szinvavölgyi Nép-
táncegyüttes, a Ködmön 
Formációs táncegyüttes, a 
Miskolci Majorettek, a Vaga 
Banda, a Csodamalom Báb-
színház pedig óriásbáb-elő-
adással készül. Az Arany-
sarkantyús lovagrend lovagi 
tornát rendez, a zenéről és a 
hangulatról pedig a Miskol-
ci Dixieland Band, a Bá-
nyász Fúvós Zenekar, a Reflex 
Együttes és a Czemende zene-
kar gondoskodik.

A miskolci kultúra mel-
lett Kassán városunk gasztro-
nómiája is előtérbe kerül, hi-
szen a cél, hogy Miskolcot két 
jelentős oldalán keresztül is 
megismerjék Kassa és a kör-
nyékbeli városok lakói.

A francia nyelv és kultúra 
szolgálatában, 25 éve
Fennállásának 25. évfordulóját 
ünnepli idén a miskolci Alliance 
Française (AF). 

Az elsősorban a francia nyelv 
oktatásában és a francia kultú-
ra minél szélesebb körben való 
népszerűsítésében szerepet ját-
szó Kossuth utcai intézmény 
fennállása óta rendszeresen 
szervez előadásokat, műhelyfog-
lalkozásokat, kiállításokat és ver-
senyeket diákok számára.

– Közel 24 éve dolgozom itt. 
El kell ismerni, korábban töb-
ben tanultak franciát, de azért 
manapság is sikerül évről évre 
csoportokat indítanunk. Úgy ta-
pasztaljuk, hogy egyre inkább 
tudnunk kell alkalmazkodni a 
megváltozott igényekhez, hiszen 
a diákok gyakran külön kéré-

sekkel jelentkeznek, hogy össze 
tudják egyeztetni a munkát, a 
tanulást, és a nyelvórákat – árul-
ta el Raymond Lardellier, az in-
tézmény igazgatója.

Az Alliance Française másik fő 
területe a francia kultúra terjesz-
tése, népszerűsítése, így rendsze-
resen szerveznek programokat 
a városban és Borsod-Abaúj-
Zemplén megye területén. Ilye-
nek az országismereti estek. 1988 
óta, az AF kezdeményezésére 
rendezi meg Miskolc a Zene ün-
nepét, amelyen francia vendég-
művészek mellett városunk zenei 
életének kiválóságai is fellépnek. 

A Francia Filmek Fesztiválja 
1992 óta várja a mozirajongókat, 
2000 óta pedig a Frankofónia 
ünnepe rendezvénysorozatát is 
megrendezik.                       Kujan I.

Késnek a fejlesztések  
A kivitelezők hibái miatt késik a 
Miskolci Egyetem épületrekonst-
rukciójának befejezése. Az infor-
matika épület megvalósítását 
elkezdő cég ellen felszámolási el-
járás indult, míg a főépület kivi-
telezőjével szerződést bontott az 
intézmény vezetése a folyamato-
san akadozó munkák miatt.

Az egyetem 2008 tavaszán nyert 
több mint hat és félmilliárd fo-
rintot épületrekonstrukcióra, va-
lamint eszközbeszerzésre. Utób-
bi 97 százalékban megvalósult, 
azonban a tíz miskolci és egy sá-
rospataki épületet érintő felújí-
tás nem mindegyike ment, megy 
gördülékenyen. Lukács János 
projektvezető csütörtökön sajtó-
tájékoztatón elmondta, az infor-
matikai épület kivitelezője ellen 
jogerős felszámolási eljárás in-
dult, ezért maradt abba a munka. 
Az új közbeszerzési eljárást kö-
vetően új lett a kivitelező is, mely 

a tervek szerint no vember 8-ára 
befejezi az épületet, melyen jelen-
leg is dolgoznak.

A campus főépületének re-
konstrukciója tavaly nyáron állt 
le, majd idén tavasszal kezdő-
dött újra, ám többször akadozott 
a munkafolyamat, ezért az egye-
tem vezetése felmondta a szer-
ződést a céggel. A létesítmény 
esetében ugyancsak szükség van 
új közbeszerzési eljárás kiírásá-
ra, így a legoptimistább becslé-
sek szerint is 2013 nyarára feje-
ződhet be a munka.

Patkó Gyula, a Miskolci Egye-
tem rektora szomorúnak ne-
vezte, hogy a „két budapesti cég 
ilyen munkát végzett”.

– Bízunk benne, hogy rövi-
desen befejeződhet a 6,5 mil-
liárdos fejlesztés, mi mindent 
megteszünk, hogy minél előbb 
megtörténhessen ez – emelte ki 
az intézményvezető.

S. P.

Arnóton és Felsőzsolcán is befejeződött az újjáépítés
Két újabb településen feje-
ződött be megyénkben a 
2010-es árvíz utáni helyre-
állítás. Arnóton négy meg-
újult önkormányzati intéz-
ményt, Felsőzsolcán pedig 
20, teljesen felújított utat ad-
tak át szerdán, a két, külön-
böző forrásból megvalósult 
fejlesztés több mint százmil-
lió forintba került.

A két évvel ezelőtti árvíz Felsőzsol-
cát és Arnótot is érintette, s bár az 
utóbbi községben kisebb károk ke-
letkeztek, azért itt is több mint 100 
magánház sérült és több önkor-
mányzati ingatlanban is károk ke-
letkeztek.

– Arnót több forrásból állította 
helyre a károkat, többek között ré-
szesültünk a vis maior-keretből kö-
rülbelül 10 millió forint értékben, 
illetve most egy ÉMOP-pályázaton 
nyert közel 72 millió forintból vé-

geztünk el fejlesztéseket, melyből 
több mint 68 millió forint európai 
uniós támogatás – hangsúlyozta 
Üveges István polgármester. 

Felsőzsolcán – ahol szerdán 20 
megújult utat adtak át – nagyobb 
károk keletkeztek, a település 95 szá-
zalékát elöntötte a víz 2010 júniusá-
ban, a 2000 ingatlanból 1800 meg-
sérült, 201 pedig összeomlott. Tóth 
Lajos, a város polgármestere köszö-
netet mondott a kormánynak a se-
gítségért. Mint mondta, mostanra 
a különböző felajánlások, a széles-

körű összefogás miatt a magánhá-
zak és a megsérült önkormányza-
ti intézmények is újjáépültek, de két 
ütemben több mint 112 millió fo-
rint értékben megújultak a település 
sérült útjai, járdái is. 

Tállai András önkormányzati ál-
lamtitkár példaértékűnek nevezte, 
hogy a két és fél évvel ezelőtt tör-
tént katasztrófa után ezen a két te-
lepülésen is befejeződött a károk 
helyreállítása. 

– Sokan hitték azt, hogy ezeken 
a településeken, különösen a leg-

inkább érintett Felsőzsolcán nincs 
tovább, nem lesz soha olyan élet, 
mint azt megelőzően. Annak a pél-
daértékű összefogásnak köszönhe-
tően azonban, mely az árvízkárok 
helyreállításával kapcsolatban ki-
alakult, mostanra a régi meder-
be térhet vissza az élet – mondta 
Tállai András.

Csöbör Katalin, a terület ország-
gyűlési képviselője is örömét fejez-
te ki, hogy lezárultak az árvíz utáni 
helyreállítások. 

– Közel két és fél év telt el 2010 
júniusa óta, a magánházak már 
korábban megújultak, illetve új-
jáépültek azok is, melyek a ka-
tasztrófa után összedőltek, most 
pedig új utakat, megújult, bővült 
önkormányzati ingatlanokat ad-
hattunk át Felsőzsolcán és Arnó-
ton – hangsúlyozta Csöbör Kata-
lin. A képviselő reményét fejezte 
ki, hogy a már megvalósult, illetve 
a közeljövőben folytatódó árvíz-
védelmi beruházások megvédik 
majd a településeket a kataszt-
rófáktól, és idővel a lelkekben is 
helyreáll majd a rend.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Bacchus és Görömböly ünnepe  
Szőlős, boros vidékeken az ősz leg-
fontosabb tevékenysége a szüret, 
melynek végén, a jól végzett mun-
ka örömére, jöhet a szüreti mulat-
ság. Nincs ez másként Görömbölyön 
sem, ahol egyszerre ünnepelték a 
falu újratelepítésének 300. évfordu-
lóját és a szüreti napokat.

A háromnapos rendezvénysoro-
zat nyitányaként pénteken kora 

délután a szüreti hagyományok-
nak megfelelően felvonultak, majd 
a színpad előtti téren gyűlt össze 
az ünnepi sokadalom, ahol Kriza 
Ákos polgármester mondott nyi-
tóbeszédet, és köszöntötte Margit 
nénit, aki Görömböly 300 évéből 
100-at megélt. 

Szombaton a program a gö-
rög katolikus templomban tartott 
szent liturgiával kezdődött, ame-

lyet az 1710-1711-es pestisjárványt 
követő újratelepítésnek emléket ál-
lító tábla felavatása követett. A táb-
lánál beszédet mondott többek 
közt Nehéz Károly önkormányza-
ti képviselő, majd megáldották az 
egyházak képviselői. Az ünnepsé-
gen részt vett Nagy Kálmán, a vá-
rosrész országgyűlési képviselő-
je is.

Az orvosi rendelő előtt felállítot-
ták a régi és a mostani Görömbölyt 
bemutató térképet, amely egyik fe-

lén az 1945 előtti, önálló Göröm-
böly határa és eredeti utcanevei 
láthatóak, a másik felén pedig a je-
len állapotokat mutatja be, hogy az 
erre járó turisták el ne tévedjenek a 
városrészben.

Vasárnap veterán autósok és 
motorosok felvonulásával, vala-
mint szentmisével és koncertek-
kel zárult az újratelepítésének 300. 
születésnapját ünneplő Göröm-
böly háromnapos, jubileumi ün-
nepségsorozata.
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Avasi közbiztonság – rendőri szemmel
Avas-dél – egy városnyi la-
kótelep, három négyzetki-
lométernyi területen közel 
11 ezer lakással, harminc-
ezer emberrel. Kevés város-
rész van, amelynek annyi 
legendával, előítélettel kelle-
ne megküzdenie, mint en-
nek a területnek s – mint 
tapasztalhatjuk – ezek egy 
idő után már önmagukat 
gerjesztik. 

A szóbeszédek 
leginkább a vá-
rosrész közbiz-
tonságáról szól-
nak, amelyet 
valóban nem 
könnyű áttekin-
teni, már csak a 

hely adottságainál, a lakosság ösz-
szetételénél fogva sem. Annyi 
azonban bizonyos, hogy a hivata-
los, rendőrségi kimutatások szerint 
a lakótelepen bűnügyi szempont-
ból egyáltalán nem rosszabb a 
helyzet, mint Miskolc más terüle-
tein, illetve a hasonló lakosságszá-
mú városokban. Sőt, egyes bűn-
cselekmény-kategóriákat tekintve, 
még jobb helyzetben is vannak az 
itt élők.

Nagy Sándor, a Miskolci Rend-
őrkapitányság szóvivője elmondta, 
a 2007-es évet követően ugrássze-
rűen megnőtt a csendháborítások 
száma az avasi lakótelepen, ezzel 
arányosan egyre több panasz érke-
zett a lakosságtól a szomszédjuk-
ba költözött új lakók életvitelét il-
letően. 

Zavaró életmód
A Fészekrakó-program keretében 
alulszocializált, önálló jövedelem-
mel nem rendelkező családok, sok 
esetben bűncselekmények útján 
jutottak itt lakásokhoz. 

– Az újonnan beköltöző csa-
ládok általában nagy létszámúak 
voltak, munkaviszonyból szárma-
zó jövedelemmel nem rendelkez-
tek, bevételeiket kizárólag a szo-
ciális ellátórendszerből érkező 
pénzjuttatások képezték. A köz-
üzemi számlákat, közös költ-
séget jellemzően nem fizették, 
ezáltal százezres nagyságrend-
ben halmoztak fel tartozásokat, 
csődközeli helyzetbe juttatva a ház-
kezelőségeket – mondta el a szóvi-
vő. Lakókörnyezetüket, a lépcső-
házakat lelakták, egyes családok 
gyakran szemeteskonténerekből 
guberálnak, az ott talált holmikat 
felhordják a lakásokba, ezáltal fer-
tőzésveszélyt idéznek elő, elősegí-
tik a csótányok és más élősködők 
elszaporodását.

– Ezeknek az embereknek az 
életvitele nyilvánvalóan befolyásol-
ja a lakók közérzetét, hangulatát, ez 

azonban egyáltalán nem jelenti azt, 
hogy az avasi lakótelepen bűnügyi 
szempontból rosszabb lenne a hely-
zet, mint Miskolc más területein, il-
letve a hasonló lakosságszámú vá-
rosokban – emelte ki Nagy Sándor. 

– A lakótele-
pen a bűncselek-
mények száma 
az elmúlt évek-
ben folyama tos 
csökkenést mu-
tat. A lakások 
számához vi-

szonyítva elenyészőnek mondható 
a betörések száma, csakúgy, mint 
a gépkocsifeltöréseké, hiszen napi 
3-4 ezer gépjármű parkol itt – ezt 
már Bodnár Roland, az avasi rend-
őrőrs parancsnoka tette hozzá, el-
mondva, hogy az idei év első kilenc 
hónapjában 645 büntetőeljárást in-
dítottak, ebből 188 eset történt a la-
kótelepen. 

Csökkenő tendencia
Ehhez persze tudni kell, hogy az 
Avasi Rendőrőrs illetékességi te-
rületéhez tartozik még Hejőcsa-
ba, Görömböly, Miskolctapolca, 
valamint a Miskolci Egyetem is, 
három, nagy kiterjedésű hétvégi 
házas övezettel. A rendőrőrsre ér-
kezett ügyeknek csupán mintegy 
29 százaléka történt a lakótelepen.

Mint megtudtuk, legjellemzőb-
bek itt is a vagyon elleni cselek-
mények – azon belül a lopás kü-
lönböző kategóriái, valamint a 
rongálások. 

Az év első időszakában a pin-
ce-, illetve tárolófeltörések is meg-
szaporodtak, ezeknél azonban si-
került az elkövetőt felderíteni, így 
az utóbbi időben ezek a bűncse-
lekmények is visszaszorultak. Jel-
lemző bűncselekményi kategória 
még a lakótelepen a zaklatás, az 
utóbbi időben megfigyelhető volt 
az áramlopás elterjedése, emellett 
többrendbeli, graffiti-módszerrel 
elkövetett rongálást is felderített 
az őrs állománya.

Nagy Sándor elmondása sze-
rint, a miskolci kapitányság teljes 
illetékességi területén az elmúlt 
évben 10 027 bűncselekmény 
vált ismertté – szemben a 2010. 
évi 10 241-gyel. Ez 2,1 százalékos 
csökkenést jelent, ami kedvezőbb 
az országos, közel egy százalé-
kos emelkedésnél. A Miskolc-
hoz hasonló méretű megyeszék-
helyeken – Pécsett, Szegeden, 
Székesfehérvárott és Győrben 
– emelkedett tavaly a bűncse-
lekmények száma, akárcsak a 
régióhoz tartozó Egerben és Sal-
gótarjánban. Debrecenben is cse-
kély növekedés történt, egyedül a 
nyíregyházi 8,5 százalékos csök-
kenés kedvezőbb a miskolci ka-
pitányság adatainál. A bűnözés 
szerkezetében nem történt jelen-
tős változás, a bűncselekmények 
döntő hányadát – 63 százalékát – 
továbbra is a vagyon elleni bűn-
cselekmények teszik ki.

Szepesi S.

Indulatok helyett párbeszédet
A Dialóg Egyesület vezető-
je szerint az avasi városrész 
problémáinak megoldásá-
hoz kommunikációra, pár-
beszédre, s mindenekelőtt 
sok türelemre van szükség. 
Sélley Andrea mindezt an-
nak kapcsán nyilatkozta, 
hogy a Jobbik október 17-
én demonstratív felvonulást 
tervez a lakótelepen.  

Sélley Andrea úgy nyilatkozott, ők 
is látják azokat a negatív változáso-
kat, amelyek az utóbbi években az 
Avason végbementek, ezek orvos-
lására azonban véleményük sze-
rint semmiképpen sem célraveze-
tő módszer az indulatok felszítása, 
hiszen az embereknek holnap, hol-
napután és azután is itt kell élniük, 
egymás mellett. Mint elmondta, 
az egyesület pályázati támogatás-
sal és önkéntesek segítségével múlt 
év decemberében tízhónapos pro-
jektbe kezdett a városrészben élők 
közérzetének, hangulatának javí-
tása, környezetük szebbé tétele ér-
dekében.

– A Nyílt Társadalom Intézet 
felhívására adtuk be Avasi közös-

ségek című, sikeres pályázatunkat. 
Kutatásokra alapozva választottuk 
ki azokat a területeket, melyeken 
véleményük szerint eredménye-
ket tudunk elérni – például a kö-
zösségépítésben, az élhető környe-
zet kialakításában, vagy éppen az 
Avas jó hírének visszaállításában – 
mondta el a civil szervezet elnöke. 

A program egyik részében a kö-
zösségi aktivitást kívánták növelni, 
például egyes bérházak lábazatá-
nak dekorációs festésével, melybe 
a lakókat is bevonták. A felújító fes-
tések a bérházak lakóival közösen 
tervezve és kivitelezve történtek, s 
mindehhez kérdőívek is készültek. 

– A válaszadó lakók hozzáállá-
sa pozitív volt, örömmel fogadták 
a kezdeményezést. Számos közös-

ségi beszélgetésen tervezték meg a 
motívumot, a közös cselekvést. Ez, 
amellett, hogy esztétikai élményt 
nyújt, remélhetőleg a társadal-
mi szolidaritást és felelősségválla-
lást erősítette a helyi lakosokban – 
hangsúlyozta Sélley Andrea.

A pályázat része volt egy men-
tori program is, melyben a Mun-
kácsy Mihály Általános Iskola 15 
roma, valamint az avasi gimnázi-
umok 15, nem roma tanulója vesz 
részt. A közös foglalkozásokat az-
zal a céllal szervezték, hogy külön-
böző korú, indíttatású diákok kö-
zelebbről is megismerjék egymást.

A Dialóg Egyesület októberig 
tartó, avasi projektjének harmadik 
eleme egy információs kampány, 
amellyel a városrészről kialakult 

negatív képet kívánják megvál-
toztatni. Ennek érdekében idősza-
kosan egy négyezer példányos, 12 
oldalas kiadványt juttatnak el az 
avasiakhoz – Panel-levél címmel – 
melyben a városrészt érintő pozitív 
történésekről adnak hírt.

A közösségfejlesztést szolgál-
ta az a nyári, tematikus média- és 
drámatábor is, amelyet másik pá-
lyázati támogatással szerveztek, 
több mint 15 gyermek részvételé-
vel. 

– 10–14 éves avasi fiatalokkal 
foglalkoztunk, akik az egyhetes tá-
bor során kisfilmeket készítettek, 
a szükséges technikai háttérrel. A 
történeteket ők maguk találták ki, 
rendezték, forgatták le, s a vágá-
si folyamatokba is bepillanthattak. 
Az elkészült filmeket a tábor záró 
programján mutatták be a család-
tagoknak, barátoknak – hangoz-
tatta Sélley Andrea, aki szerint sok 
ilyen jó példára van szükség. Ta-
pasztalják, hogy azok a kisközös-
ségek, amelyekkel kapcsolatba ke-
rültek, azóta önkezdeményező 
módon is törekednek a közösség-
építésre, környezetük szebbé téte-
lére. 

– Sok türelemre, párbeszédre 
van szükség a látható eredmények 
elérésére érdekében, s tartunk tőle, 
hogy a pártpolitikai akciók azt is 
semmissé tehetik, amit eddig sok 
munkával esetleg sikerült elérni 
ezen a területen – fogalmazott a ci-
vil szervezet vezetője.                Sz. S.

Demokráciáért demonstrálnak
Demonstrációt tart a Miskolci Ci-
gány Nemzetiségi Önkormányzat 
október 17-én, szerda délután az 
Avasról indulva. 

Ezzel kapcsolatban sajtótájékoz-
tatót tartottak pénteken, ahol el-
hangzott, a Hazáért, a demok-
ráciáért című felvonulás az 
„elmúlt időszak legkomolyabb 
cigány demonstrációja” lesz.

Váradi Gábor, a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke és Hor-
váth Aladár, a Roma Polgárjogi 
Mozgalom vezetője pénteken az 
Avason tájékoztatott.

– Tudjuk, hogy aznap más fel-
vonulásokat is terveztek az ava-
si lakótelepre, mi azonban úgy 
gondoljuk, hogy nekünk nem 
a Jobbikkal van leginkább dol-
gunk, nem velük kell farkas-
szemet néznünk – fogalmazott 
Váradi Gábor. – A szélsőséges 
ideológia mellett szociális kér-

désekre is fel kívánjuk hívni a fi-
gyelmet. A Jobbik ugyanis „be-
csületes dolgozókra” és becstelen 
munkanélküliekre osztja a lakos-
ságot, ezt felháborítónak tartjuk. 
Állításuk nemcsak faji, hanem 
szociális kérdéseket is felvet.

A békemenet délután 2 óra-
kor indul az Avasról, majd a ki-
látó, a Szent Anna tér és a Vá-
rosház tér érintésével a megyei 
kormányhivatalhoz érkeznek 
meg a demonstrálók délután 5 
órakor. Horváth Aladár, a Roma 
Polgárjogi Mozgalom vezetője 
elmondta, a békemenethez kap-
csolódott a Polgárjogi Mozga-
lom és a Roma Parlament is. „A 
cigányok úgy ítélik meg, hogy az 
ő dolguk megvédeni önmagu-
kat, a méltóságukat és a becsü-
letüket – és a cigányok úgy érzé-
kelik, hogy ebben a pillanatban 
az ő dolguk megvédeni a haza 
becsületét is.”

Nyílt levél
Miskolc város civil szervezetei a Jobbik „Magyar Élet Menete az Avason” 
címet viselő felvonulására reagálnak ezen nyílt levéllel, amit a pártnak 
címeznek. 

„A Miskolcon működő alulírott szervezetek szervesen részt vesznek a 
város életében, annak alakításában, és párbeszédet folytatnak a város 
érintettjeivel. Tetteik mellett keresik az együttműködési lehetőségeket a 
pozitív, fenntartható gondolatok mentén, nemcsak egymás között, ha-
nem a többi szférában tevékenykedő szereplőkkel is. 

Mi, miskolci civilek olyan programokat valósítunk meg, amelyek az 
itt élő emberek igényeire épülnek, és a feltárt helyzetekre reagálnak. A 
városban és a városrészekben élő emberekre mint partnerre tekintünk, 
akikre mint aktív helyi erőre támaszkodva visszük programjainkat. 

Mi, miskolci civilek szemléletformálással segítjük azon alulról jövő 
ötleteket, átgondolt terveket, amelyek pozitív változásokra törekszenek. 

Mi, miskolci civilek olyan kezdményezéseket támogatunk, amelyek 
a lakosság pozitív gondolkodását erősítik, és tenni akarását segítik. 

Az Avas városrészt érintően is elindultak pozitív kezdeményezések, 
és jó ideje tart egy párbeszédre épülő folyamat. Ennek során már meg-
fogalmazódott civilek által egy olyan javaslat, melyben főleg a közös-
ségi élet alakításában, a társadalom fejlesztésében, a tervek közösségi 
módon történő elkészítésében, a nyilvánosság szervezésében lévő gon-
dolataiknak adnak hangsúlyt. Ezeket a javaslataikat a civilek, az Ava-
son dolgozók (intézményvezetők, szervezetek, egyházak, néhány vál-
lalkozó) és a lakótelepen élő magánszemélyek hozzászólásai alapján, a 
velük készített interjúk, kérdőívek segítségével állították és állítják ösz-
sze. 

Ezen megoldási javaslatok az alábbi területeken fogalmazódtak 
meg: életminőség javítása az Avason, információhiány elleni lépések, 
lakosok részvételének segítése, közösségi cselekvések indítása, azokra 
alkalmas közösségi tér kialakítása.  

Kérjük minden olyan kezdeményezőtől, aki városunkért tenni akar, 
hogy a képviseleti demokrácia mentén közelítsen, tehát a lakosság ér-
dekeit és igényeit képviselve tervezzen, és cselekedjen. Ezért kérjük an-
nak lehetőségét a Jobbik párttól is, akik október 17-ére a „Magyar Élet 
Menete az Avason” rendezvényüket tervezik városunkban, hogy ne a 
kiszámíthatatlan következményekkel járó, esetlegesen indulatok elsza-
badulására alkalmat adó felvonulást használják eszközként, hanem 
találják meg az építkezésre alkalmasabb megoldást. 

Az elmúlt évek során olyan közösségi kapcsolati rendszer alakult ki 
az Avason, amely alkalmas arra, hogy bármelyik párt által esetlege-
sen felmutatandó Avas városrészt érintő fejlesztési programot vélemé-
nyezni tudna, és hozzá tudna járulni egy komplex fejlesztési terv meg-
valósításához.”

Miskolc, 2012. október 12. 

BHSE, Dialóg Egyesület, Észak-Keleti Átjáró Egyesület, 
Gyerekkrízis Alapítvány Kékvonal Komputer Ház fenntartója,

Kétkeréken Gördülők Alapítványa, KKSK, 
Mások-Másképpen Alapítvány, RECIK Alapítvány,  

Szépmesterségek Alapítvány, Szikra Alapítvány, 
Vissza az életbe Egyesület,  Zöld Kapcsolat Egyesület

Az avasi lakótelepen, a bűncselekmények statisztikájának 
összehasonlítása 2009., 2010., 2011. évek, 
illetve 2012. év első kilenc hónapja vonatkozásában:

2009 2010 2011 2012. (01–09 hó) 

Rablás 8 9 9 7

Erőszakos közösülés 0 0 0 1

Rongálás 34 23 42 23

Súlyos testi sértés 27 19 20 12

Zaklatás 32 45 20 32

Lakásbetörés 20 8 9 6

Bolt-, sörözőbetörés / lopás 17 10 4 2

Besurranásos lopás 8 11 7 5

Garázs-, tároló-, pincefeltörés 29 43 27 21

Gk.-lopás (jármű önkényes elvétele) 5 1

8 gk.-lopás 
(4 jármű 
önkényes 
elvétele)

0

Gk.-feltörés / gk-ból lopás 53 30 6 4

Garázdaság 19 25 19 20

Egyedi azonosító jel meghamisítása 9 9 3 1

Magánlaksértés 0 1 0 0

Egyéb lopások 75 101 142 68

Összesen: 336 335 316 202
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FELHÍVÁS
A közeljövőben megnyíló MiSkoLc BoLt BESzÁLLÍtói köréBE 

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

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

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

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

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

Miskolci Turisztikai Kft., 3519 Miskolc, Pazár István sétány 1. 
A pályázatok beküldési határideje: 2012. október 31.

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

Bővebb információ: + 36-70/332-8122

Akció 2012. 10. 13-tól 2012. 10. 19-ig
Arilux mosógél 4 l, színes, fehér 275 Ft/l 1099 Ft
Persil Duo mosókapszula, 15 db-os, 86 Ft/db 1299 Ft
Alex padló-, járólaptisztító, 750 ml, 532 Ft/l 399 Ft
Bonux mosópor, 15 kg, 413 Ft/kg  6199 Ft
Dosia mosópor, 9 kg, 322 Ft/kg 2899 Ft
Coccolino öblítő konc. 2 l, 575 Ft/l 1149 Ft
Sanytol fertőtlenítő spray, 500 ml, 1798 Ft/l 899 Ft
Clin ablaktisztító spray, 500 ml, 998 Ft/l 499 Ft
Sírkőtisztító spray, 500 ml, 1838 Ft/l  919 Ft  

Gyertyák, mécsesek, selyemvirágok  
széles választékban, kedvező áron kaphatók.

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

Ezúton is köszönjük a lakosság aktív közreműködését!

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

Dolgozói napot rendezett a tS Hungaria kft.
Harmadszor rendezett dolgozói napot szombaton a miskolciak 
által csak járműjavítóként emlegetett tS Hungaria kft. a vasutas 
sporttelepen. A rendezvényen részt vettek a tulajdonos osztrák 
cég képviselői is.

Nagyszerű időt fogtak ki a szabadtéri programokra az osztrák érdekelt-
ségű miskolci cég dolgozói, családtagjaik és az Ausztriából érkezett ven-
dégek. A rendezvényen mintegy 1200-an vettek részt. Reggel a Perece-
si Bányász Fúvós Zenekar térzenéjével indult a nap. Az érces hangoktól 
garantáltan mindenki felébredt. Ezt követően a cégvezetés köszöntötte 
a dolgozókat, vendégeket, majd kezdetét vette a főzőverseny, a játékos 
sportvetélkedő és a különböző szórakoztató programok.

A nap folyamán a rendezvényen volt kutyás bemutató, Farkas házi 
Réka zenés gyermekműsorral lepte meg a kicsiket, a Ködmön együt-
tes színvonalas táncbemutatót tartott. Sokan kedvelik a nótát, ame-
lyet most kicsit átdolgozva, popritmusban hallgathattak a vendégek. 
A humor sem maradt ki a repertoárból, fellépett Aranyosi Péter mis-
kolci humorista is. A dolgozói nap zárásaként pedig Tolvai Renáta lé-
pett fel.

A 150 éves múltra visszatekintő MÁV Tiszavas Kft. három évvel ezelőtt, 
2010. június 28-án került az osztrák vasúttársaság járműjavító cégének a 
tulajdonába, s keresztelték át a céget TS Hungaria Kft.-re, azóta pedig je-
lentős fejlesztések történtek a miskolci járműjavítóban. 

Az ügyvezetés bevezető köszöntője (jobbról balra: Wolfgang Artner ügy-
vezető, dr. tóth László jogtanácsos/konferanszié, Bene Lajos ügyvezető, 
tóth Anita change Manager/tolmács) Főzőverseny a dolgozói napon

Sportverseny a tS Hungaria kft. dolgozói napjánFarkasházi réka zenés gyermekműsora A ködmön táncegyüttes
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Apróhirdetés
Eladó 15-40 cm-es, keményfából 
hasított tűzifa, szállítással 34 500 Ft/
ömlesztett m3. Rendelhető mennyi-
ség 3 m3-ként.  Telefon: 70/526-3028.
Raktárak, csarnokok különfé-
le méretben, jó parkolási és rakodá-
si lehetőséggel kiadók. Borsod Autó 
Kft. Miskolc, Zsolcai kapu 9–11. Tel.: 
30/9253-511.
Hi-Sec és MEGA acél biztonsági aj-
tók beépítve már 59 900 Ft-tól, továb-
bá nyílászárók (műanyag, fa, alumí-
nium) cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. Ér-
deklődni: 30/336-5528, web: www.
aluport.hupont.hu, bemutatóterem: 
Miskolc, Bükk áruház I. emelet;  Nyit-
va: h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.
Segítsünk egymáson! Házvezető-
női feladatokat, főzést, mosást, takarí-
tást, gondozást vállalok bentlakásért, 
ellátásért cserébe. Belföldön, vagy 
magyar családnál, akár külföldön is. 
Tel.: 06-30/587-1611.

HIRdeTÉs
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Több mint 170 milliós földgázköltség- 
megtakarítás Miskolcon
A tavalyi évhez hasonlóan a közös 
földgázbeszerzések lefolytatásá-
val jelentős energiaköltség-meg-
takarítást ért el a MIHŐ Kft. az idei 
évben is.

Miskolcon a MIHŐ Kft. által koordi-
nált 2012–2013. gázévi földgázbe-
szerzés két részből tevődött össze. 
egyrészt a MIHŐ Kft. saját kazánhá-
zaiban megtermelt hőenergia elő-
állításához szükséges földgáz be-
szerzéséből, másrészt a MIHŐ Kft. 
koordinálásában megvalósuló – 
az önkormányzati intézmények és 
az önkormányzat többségi tulaj-
donában lévő gazdasági társasá-
gok, valamint a Miskolc Holding Zrt. 
tagvállalatainak – közös földgázener-
gia-beszerzéséből.

A közös beszerzés folyamata
A MIHŐ Kft. a saját földgázigényének 
biztosítása érdekében csatlakozott a 
Magyar Távhőszolgáltatók szakmai 
szövetségének (MATÁsZsZ) 13 tag-
vállalata által indított, 2012–2013. 
gázévi csoportos földgázbeszerzé-
séhez.

A távhőszolgáltatókkal közösen 
végrehajtott földgázbeszerzéssel 
lényegesen alacsonyabb árat sike-
rült elérni, kihasználva az azonos tí-
pusú fogyasztásból adódó lehető-
ségeket.

A földgázbeszerzésben 13 távhő-
tagvállalat vett részt, mintegy 170 
millió m3 várható földgázigénnyel. 

A MIHŐ Kft. a korábbi – a beszer-
zési eljárás időpontjában alkalma-
zott – kereskedői árhoz képest vár-
hatóan 58,7 millió Ft (+áfa) becsült 
földgázköltség-megtakarítást ér 
el éves szinten.

Miskolc sikere – 
170 milliós megtakarítás
2010. július 1-jétől a 20 m3/h feletti le-
kötési teljesítménnyel rendelkező fo-
gyasztóknak kötelezően a szabadpi-
acról kell beszerezniük a földgázt. A 
korábbi évekhez hasonlóan a MIHŐ 
Kft. koordinálta a közös beszerzést az 
önkormányzati intézmények, gazda-
sági társaságok és a Miskolc Holding 
Zrt. tagvállalatai esetében.

A pályázatban ajánlatkérőként 
33 önkormányzati intézmény, il-
letve gazdasági társaság (39 te-
lephellyel), 1 megyei intézmény 
(2 telephellyel), valamint 5 Holding-
tagvállalat (24 telephellyel) vett 
részt, összesen 6 941 400 m3 várha-
tó gázigénnyel.

A közbeszerzési eljárás során – a 
bírálati szempont az azonos szerző-
déses feltételek mellett a legalacso-
nyabb összegű ellenszolgáltatás volt 
– az új ár várhatóan 112,7 millió 
Ft (+áfa) becsült földgázköltség-

megtakarítást jelent Miskolc vá-
rosának éves szinten. 

Miskolc város lakosságá-
nak és intézményeinek érdekeit 
maxi málisan szem előtt tartva a 
2012–2013. gázévre vonatkozó-
an összesen több mint 170 milliós 
megtakarítást ér el a város a MIHŐ 
Kft. által koordinált földgázener-
gia-beszerzéssel.

Jelenleg a 2013. évre vonatkozó 
villamos energia közbeszerzési eljárá-
sa történik, melyben a MIHŐ Kft. ko-
ordinálásával a Miskolc Holding Zrt. 9 
tagvállalata, továbbá 8 önkormány-
zati intézmény vesz részt.

60 milliós megtakarítás  
villamos energiában
A MIHŐ Kft. koordinálásában a Mis-
kolc Megyei Jogú Város Önkormány-
zat közvilágításának 2013. évre tör-
ténő villamosenergia-beszerzése is 
folyamatban van. 

Az elmúlt évekre vonatkozó villa-
mosenergia-beszerzés tapasztalatai 
azt mutatják, hogy az abban részt ve-
vők lényegesen alacsonyabb árat ér-
tek el, mintha külön-külön szereznék 
be azt. ez 2012-ben várhatóan 60 
millió Ft (+áfa) villamosenergia-
költségmegtakarítást jelenthet a 
Miskolc Holding Zrt. és tagválla-
latai, illetve a városi közvilágítás 
esetén.

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

Bisztró eBéd
munkanapokon

Gourmet club rendezvények:
november 23., 19.00, Gere-borvacsora

Vendégünk: Gere Attila borász

Miskolc, Dorottya u. 1.  Asztalfoglalás: 46/402-952
www.vegallomasetterem.hu

„...Miskolc legjobb konyhája”
(Gault & Millau Étteremkalauz 2012)

A Dining City Országos Étterem Hét
Top éttermekkel okt.15–21-ig tartó
rendezvény egyetlen miskolci partnere

(www.etteremhet.hu)

Nyúllapocka és friss 
alapanyagok
Baranczó Attila, a Végállomás 
Bistorant konyhafőnöke rozma-
ringos nyúllapockát ajánl rukkolás 
burgonyapürével, sült céklával.

A séf több mint egy éve vezeti a kisvasút dorottya utcai végállomá-
sánál található étterem konyháját. Baranczó Attila mindig szezonális 
alapanyagokból készíti az ételeket, figyelve az évszakokra, ünnepkö-
rökre, emellett ötletgazdag fogásaiból is válogathatnak a vendégek, 
akiket élményekkel teli gasztronómiai kirándulásra vár a Végállomás 
Bistorant, egy bisztró és egy étterem egyvelege. Friss, minőségi alap-
anyagok, rendszeres piaci beszerzés, kézműves alapanyagok felhasz-
nálása, ez konyhájuk lényege.

Rozmaringos nyúllapocka rukkolás 
burgonyapürével, sült céklával

Hozzávalók (4 személyre):
8 darab nyúllapocka
2 gerezd fokhagyma
1 fej vöröshagyma
só, bors, friss rozmaring
1/2 kg cékla
2-3 evőkanál balzsamecet
1/2 kg burgonya
5 dkg vaj
2 dl tej
1 marék friss rukkola

A nyúllapockát sóval, frissen őrölt borssal megszórjuk, friss rozma-
ringgal, fokhagymagerezddel, vöröshagymával sütőben puhára süt-
jük. A burgonyából vajjal, tejjel pürét készítünk, majd belekeverjük a 
friss, megmosott rukkolát. A céklát héjában megsütjük, meghámoz-
zuk, apró kockákra vágjuk, balzsamecettel, sóval összemelegítjük. A 
nyúllapockát saját pecsenyelevével tálaljuk, friss rozmaringgal meg-
hintjük, burgonyapürével és a sült céklával körítjük.

Egyedi életérzés a miskolci pincékből
Berta Béla, a Miskolczi Pin-
cék Asztaltársaságának elnö-
ke a közelgő Márton-napra 
készülve ludas kását készí-
tett a Miskolci Napló olva-
sóinak.

Berta Béla tíz társával 2009. 
 november 18-án alakította meg a 
bort szerető, pincével rendelkező 
helyi gazdákat tömörítő társaságot. 
A hagyományokat ápoló, a borkul-
túra értékeit népszerűsítő, a prés-
házak felélesztését zászlajára tűző, 
immár hatvan taggal büszkélkedő 
Miskolczi Pincék Asztaltársaságá-
nak tevékenységét ez év májusá-
ban Nívódíjjal ismerte el Miskolc 
közgyűlése.

– Márton napja egybeesik ala-
pításunk évfordulójával. Spontán, 
a tetemvári pincémben tartott ösz-

szejövetelen alapítottuk egyesüle-
tünket három évvel ezelőtt, mely-
hez bárki csatlakozhat, akinek van 
présháza, és műveli, gondozza is azt 
– mondta Berta Béla.

A társaság összejövetelein a 
nedű mellett főszerepet kapnak a 

borkorcsolyák, ételek is, melyek el-
engedhetetlenek a kulturált poha-
razáshoz.

– Általában bográcsban főzünk, 
csülök- vagy körömpörköltet és 
egyéb finomságokat, mindig mást 
és mást, de olykor csak zsíros ke-

nyeret eszünk hagymával vagy sza-
lonnát és kolbászt. Természetesen 
minden alkalommal a házigazda a 
főszakács, így egyszer az egyik pin-
cesoron, másik alkalommal pedig 
más tag présházában találkozunk – 
meséli a borbarát.

A hagyomány szerint az ösz-
szejövetelek alkalmával bormust-
rát tartanak, s minden alkalommal 
– szimpátiaszavazással – megvá-
lasztják a társaság borát, melyet a 
következő találkozón először kós-
tolnak, az adja meg az alaphangot 
az aznapi „versengéshez”, ahhoz vi-
szonyítanak.

A társaság évente borversenyt is 
szervez, májusban több mint 140 
bort hoztak Miskolcról, a bükki, va-
lamint a tokaji borvidékről. Ez év-
ben két bükkaljai, egy edelényi és 
egy cserépfalui bortermelő terméke 
nyert fődíjat.

Berta Béla arra biztatja a miskol-
ciakat, ismerjék meg azt az életér-
zést, melyet csak egy pincetulajdo-
nos tapasztalhat.

– Aki belevágott, nem bánta meg, 
nincs olyan hét, hogy ne járnánk a 
pincéinkben. Hamar megszokha-
tó ez az életstílus, a barátokkal, csa-
láddal töltött, semmihez sem fogha-
tó közös percek.

A társaság elnöke Márton-napi 
ludas kását főzött lapunknak a kö-
zelgő jeles alkalomra készülve. No-
vember 11-e azonban nem csak a 
ludakhoz kapcsolódik, ekkor kós-
tolják meg az újbort is.

Márton-napi ludas kása
Hozzávalók:
egy egész liba
két fej hagyma
egy sárgarépa
egy petrezselyem gyökere
árpagyöngy vagy rizs
só, bors, őrölt majoránna

A liba háját felvágjuk, kiolvaszt-
juk a zsírt. A kondérból ki-
szedjük a tepertőt, melyet főzés 
közben borkorcsolyának is fo-
gyaszthatunk kenyérrel, savanyú 
káposztával. Amikor kiolvadt a 
zsír, beletesszük a felvágott hagy-

mát, sárgarépát és petrezselyem-
gyökeret. Megdinszteljük, majd 
fűszerezzük a sóval, borssal, őrölt 
majoránnával, és elkavarjuk. Ezt 
követően beletesszük a bogrács-
ba a libaaprólékokat és -belsősé-
geket (nyak, szárny, farhát, zúza, 
szív, máj – comb és mell szóba 
sem jöhet!), átpároljuk, majd fel-
öntjük vízzel, hogy ellepje az üst 
tartalmát, aztán egy órát főzzük 
lassú tűzön. Ezután adjuk hozzá 
az árpagyöngyöt (vagy rizst), fél 
óráig főzzük, hogy elfőjön róla a 

víz – azaz besűrítjük –, majd sa-
vanyú káposztával tálaljuk. Ízle-
tes, laktató egytálétel, mely egy-
aránt elkészíthető szabad tűzön 
vagy gáztűzhelyen.

Borajánló
Márton az újbor bírája, november 11-én kós-
toljuk ugyanis meg az elmúlt egy év munká-
jának gyümölcsét. „Mire Márton megérkezett, 
minden must már borrá érett”. Az újborok 
kóstolása azért érdekes, mert ebben a stádi-
umban áll a bor a legközelebb a szőlőhöz, az 
elsődleges szőlőillatok és -ízek ilyenkor még 
dominánsak, ami friss, üde és gyümölcsös jel-
leget biztosít a nedűnek. Preferenciánk sze-
rint fehér- vagy vörösbort is fogyaszthatunk 
ételünkhöz, de inkább fehéret ajánlunk, mert 
szárnyasokhoz az illik inkább.

a séf ajánlata ›››››››››››››››››››
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Meg lehet elégedve önmagával – végre. Amennyiben ezt nem érzéke-
li, lehet, hogy valamilyen munkát nem teljesített még. Gondoljon vissza a közelmúltra, hogy mi lehe-
tett az! Azt is át kéne gondolni, hogy maximalizmusa biztosan jó irányba viszi-e, főként, hogy párjától 

is ezt várja el. Illetve egyáltalán szükség van-e arra, hogy törekedjen a tökéletesre, boldoggá fogja-e tenni az? 

BiKa (04. 21–05. 21.) Bebizonyosodik, hogy nem hiába voltak erőfeszítései a munkahe-
lyén. Csütörtök lesz a hét fénypontja, ami lehet, hogy munkavacsorával ér véget. Párkapcsolatában 
megkönnyebbülhet, hiszen véget értek megpróbáltatásai, most már elmozdul a mélypontról. Va-

lószínűleg egy kisebb utazás várja, amin annál jobban fogja érezni magát, minél hosszabb ideig tart. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Rövidtávú terveit siker koronázhatja, most ne is gondolkozzon a 
hosszabb távúakban. Ha meghozott egy döntést, tartsa is magát az elhatározásához. Nyilván mint 
máskor is, ez most is nehéz lesz, de nem árt gyakorolni ezt is. Nagylelkűsége is újra megmutatkozik 

a héten, hiszen Ön győztesként nem rúg bele a földön fekvő legyőzöttbe. Ez igaz a szerelmi életére is. 

ráK (06. 22–07. 22.) Amennyiben szabadságát tölti, érthető, ha hanyagolja munkáját. 
Ám ha dolgoznia kellene, és csak félerővel munkálkodik, ez bizony azt jelenti, hogy elfáradt, fel 
kéne töltődni. Általában mértéktartó módon éli életét, ezáltal nem érintik meg a hullámhegyek, 

de a hullámvölgyek sem. Erre a hétre ez most nem lesz jellemző.

oroszlán (07. 23–08. 23.)Eddig vesztesként élte meg, hogy az emberek néhány 
törekvésére nem úgy reagáltak, ahogyan Ön várta. Most fordul a kocka: kitartó munkája meghoz-
za gyümölcsét, s végre nyertesnek érezheti magát. Lazítson kicsit! Egy kicsi szabadság most jól jön-

ne. A pihenés után hihetetlen erők szabadulnak fel majd. A kalandokkal azonban vigyáznia kell. 

szűz (08. 24–09. 23.) Az új kihívások frissé és lendületessé teszik. Új, nagyon kellemes 
időszak vár most Önre. Újra értelmet nyer a léte. A régi, megszokott és sokszor éppen emiatt unal-
mas tevékenységeknek búcsút mondhat. Foglalkozzon végre kedvesével, mert lesz ideje rá. Utaz-

zanak jó messzire, ahol nem gondolnak a munkára!

Mérleg (09. 24–10. 23.) Nem szégyen leírni, hogy milyen teendői vannak, főleg ha a 
feje felett tornyosulnak az elvégzendő feladatok. Lelkében nagy bánatok kavarognak. Ha képes 
lenne lehiggadni, sokkal jobban menne minden a munkahelyén. Nézzen szembe kudarcaival! Töb-

bet tanulhat belátásából, mintha tagadja létüket. 

sKorpió (10. 24–11. 22.) A szerencse a hét közepén önre mosolyog. A főnöke mosolya 
pedig most nemcsak kedvesség, hanem valami több is. Valami, ami jobbá teszi életét a munkahe-
lyén. Figyeljen a pici rezdülésekre! A szerelem és a pénz világát ne keverje össze! Nem érdemes az 

anyagi problémákon rágódni, mert más gondokat is bevonzanak kapcsolatukba.

nyilas (11. 23–12. 21.) A kedd lesz az Ön napja a hétfőn. Kreativitása az egekbe szár-
nyal. Ezen a napon vagy a munkahelyén maradjon tovább, vagy otthon tervezze meg jövőjét. Lesz-
nek, akik vevők lesznek ötleteire. Szerelmi bánatait engedje el, mint haragját szokta! S hogy üresen 

ne maradjon helyük, engedje be a jó gondolatokat, hadd töltsék ki a rosszak helyét!

BaK (12. 22–01. 20.) Egyre jobban megtanulja kezelni és ellátni az egyre több feladatot, 
melyekbe az utóbbi időben úgy érezte, belefullad. Ez a hét kiemelkedően jól telik majd e téren. 
Még a kudarcok sem húzzák vissza. Munkabírásával egyenes arányban növekszik humora is. Ked-

vese több figyelmet érdemelne öntől, mint amennyit rászán. Ha nem megy, színészkedjen, akkor nem lesz baj!

Vízöntő (01. 21–02. 19.) A megszokottnál haragosabb a héten. Mélyebben érinti min-
den sérelem. Pedig ne feledje, Önből indulnak ki ezek a rossz gondolatok, nem a környezete akarja 
bántani, hanem valamiért Ön szeretné, ha bántanák. Hogy miért? Nem tudni. Kollégái többsége jót 

akar, a szerelemtől pedig nem kell megijedni. Hagyja, hogy hasson szívére az, akinek látása mindig elgyengíti!

HalaK (02. 20–03. 20.) Nemsokára felgyorsul élete az Ön körül lévő gyorsuló események 
miatt. Teljesülhet álma, hiszen új feladatokat kap a munkahelyén. Most nagyot alkothat, ami kiemel-
heti a tömegből. Fel kellene adnia kis időre a függetlenségét. Nyilván ez Önnek azért nagyon nehéz, 

mert még a kapcsolatban is megőrzi azt. Most az egyszer adja át magát az érzelmeinek, ne az ész diktáljon! 
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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. 

Igazságosabb elosztást 
kér a képviselő  
Lakossági megkeresésre, valamint 
a Miskolc Televízió érdeklődésére 
kezdett el foglalkozni néhány hete 
az aránytalan távhőszámlák prob-
lémáival Sebestyén László ország-
gyűlési képviselő, a MIHŐ vezeté-
sével egyeztetve. 

A tényleges fogyasztással arányos 
fűtésdíjak kiszabását, és a fizetési 
költségek igazságosabb elosztását 
javasolja parlamenti interpelláci-
ójában az országgyűlési képviselő.

– Utánajártam a dolognak, és 
egyeztetve a MIHŐ-vel szem-
besültünk vele, hogy alapve-
tő problémáról van szó – mond-
ta Sebestyén László. – A szélen, 
földszinten lakó, de a panelprog-
ramban részt vett, fűtéskorszerű-
sítésen átesett lakások esetében 
a lakók gyakran jóval magasabb 
összeget kénytelenek fizetni a fű-
tésért, mint például egy középen 
elhelyezkedő, vagy a felsőbb eme-
leteken található lakás esetében. 
Vannak ugyan korrekciós szor-
zók, amikkel beszorozzák a fo-
gyasztott hőmennyiséget, így kap-
va meg a fizetendő végösszeget, 
az egyértelműen látszott azon-
ban – teszi hozzá az országgyű-
lési képviselő –, hogy ez nagyon 
nem jó, mert aki a fűtési vezeték 
végén van, az nagyságrendekkel 
többet kénytelen fizetni, mint aki 
esetleg a hőközponthoz jóval kö-
zelebb van.

– Interpellációs lehetőséget 
kértem a parlamentben, és ter-

mészetesen a MIHŐ szakembe-
reivel és a város vezetőivel egyez-
tetve összeállítottam egy olyan 
anyagot, ami jelen pillanatban 
egy segítségkérés a kormány felé. 
Ne kelljen többet fizetnie annak, 
aki egy garzonlakásban lakik és 
kisebb légköbmétert fűt, mint 
annak, aki egy háromszobás la-
kást fűt, mert ez aránytalan így.

A képviselő egy olyan törvényi 
szabályozást javasolna, ami igaz-
ságosabban osztja el a fűtési költ-
ségeket az épületen belül.

– Igyekszem egy törvény-
ben vagy egy kormányrendelet-
ben úgy szabályoztatni a prob-
lémát, hogy ez az aránytalanság 
eltűnjön, és ténylegesen azoknak 
is csökkenjen a számla össze-
ge, akik végigvitték a panelprog-
ramot, megcsináltak mindent 
a lakásukkal, ennek ellenére azt 
tapasztalják, hogy nemhogy 
csökkent volna a távhő összege, 
hanem még növekedett is – fűz-
te hozzá Sebestyén László.

Zökkenőmentesen indult el a fűtés Miskolcon
Vasárnap és hétfőn szüne-
telt a melegvíz-szolgáltatás 
az avasi lakótelepen. Ennek 
oka, hogy még a fűtési sze-
zon megkezdése előtt be-
építették a geotermikus hő-
energia csatlakozásához 
szükséges elzáró szerelvé-
nyeket. Erre szükség is volt, 
ugyanis hétfőn éjjel elindult 
a fűtés is Miskolcon.

A geotermikus hőenergia csatlako-
zásához szükséges elzáró szerelvé-
nyeket építettek be, ezért állt le egy 
időre a szolgáltatás. Mint megtud-
tuk, a kivitelezés eredményeként, 
a 2012–2013-as fűtési szezonban 
– a geotermikus energia haszno-
sításával – a miskolci távhőellátó-
rendszer egy új hőforrással bővül, 
amely nemcsak a környezetvéde-
lem, a megújuló energia hasznosí-
tása, hanem a távhőszolgáltatás gaz-
daságosságának javítása terén is 
előrelépést jelent.

– Azért volt szükség a szolgál-
tatás szüneteltetésére, mert csatla-
koztunk a MIHŐ rendszerére, ami 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy le 
kellett üríteni a hálózatot, el kellett 
vágni a csöveket és új csatlakozá-
si pontot kialakítani – foglalta össze 
a munkálatok lényegét Bokorovics 
Balázs, a PannEnergy elnöke. Így 
értelemszerűen a rendszer bontá-
sa miatt a melegvíz-szolgáltatást is 
szüneteltetni voltak kénytelenek. 

Júliusban kezdődött meg a 
Miskolcot Mályival összekötő 

hővezetékek építése. A mintegy 11 
km hosszú rendszer szeptember-
re ért el fel az Avasra. A Miskolci 
Geotermia Zrt. szakemberei éjsza-
ka is dolgoztak a hétvégén annak 
érdekében, hogy minél hamarabb 
végezzenek a munkálatokkal. Ez-
zel újabb fontos állomásához érke-
zett a projekt, amely a teljes veze-
tékrendszer kiépítése után a tervek 
szerint két hónapon belül befeje-
ződik. Ha elkészül, ez lesz az ország 
egyik legnagyobb geotermikus be-
ruházása.

Az avasi hőközpont az első, aho-
vá eljut majd a Mályiban kitermelt 
forró víz, amit azonban a tervek sze-
rint más városrészekben is haszno-
sítanak majd. Az új energiaforrás a 
számítások szerint a városban épült 
32 ezer távfűtéses lakás energiaigé-
nyének akár a felét is biztosíthatja. A 

teljes vezetékrendszer kiépítése még 
nem fejeződött be, de újabb leállás-
ra már nem lesz szükség.

Október 8-án, a külső hőmér-
sékleti előrejelzések alapján, a Mis-
kolci Hőszolgáltató Kft. Miskolc 
város területén közel 32 000 lakás-
ban – köztük az avasi városrész-
ben is – beindította a fűtést. Csak 
azokban a házakban nem kezd-
ték el a szolgáltatást, ahol a panel- 
vagy ökoprogramos felújítások 
miatt ez nem volt lehetséges – ez 
mintegy ötszáz lakást érint. A kül-
ső hőmérséklet miatt és azért, hogy 
a távhőszámlák ne emelkedjenek 
meg hirtelen, a MIHŐ most is sza-
kaszosan indította el a fűtést.

A panel- vagy ökoprogramos 
felújítások miatt csaknem ötszáz 
lakásban nem lehetnek egyelőre 
melegek a radiátorok. A Vörösmar-

ty mellett az Árpád és a Bertalan 
utcák felújítás alatt álló társasházai-
ban a közös képviselet és a kivite-
lező azon dolgoznak, hogy legké-
sőbb jövő héten itt is elindulhasson 
a fűtés.

Pásztor Imre, a Miskolc Holding 
Zrt. kommunikációs vezetője el-
mondta: tudomásuk szerint nem 
jelentkeztek műszaki problémák, a 
fűtés beindítása zökkenőmentesen 
történt – nagyon sokan dolgoztak 
ennek érdekében. Az esetleges hi-
bák előzetes kiszűrése érdekében 
javasolták a próbafűtést a lakókö-
zösségek részére, sajnos, kevesen 
éltek ezzel a lehetőséggel.

A hőszolgáltató tájékoztatása 
szerint, a meghirdetett időponton 
belül, az avasi városrészben teljes 
körűen helyreállt a melegvíz-szol-
gáltatás is.



Újra a győzelem útján a DVTK
Egy-egy bajnoki és Ligaku-
pa-sikerrel térhetett a válo-
gatott világbajnoki selejtezői 
miatti „pihenőre” a DVTK, 
talán kritikusait is elhallgat-
tatva az MTK ellen kiharcolt 
győzelemmel.

Vadász Viktor enyhén szólva véle-
ményes kiállítása miatt több mint 
egy félidőt emberhátrányban játsz-
va győzte le múlt hét pénteken az 
MTK-t a Diósgyőr, mely félcsapat-
nyi sérültet is kénytelen volt nélkü-
lözni.

– Úgy gondolom, a csapatnak 
vannak olyan fokozatai, melyek-
ben lehet látni, hogy fejlődik, pél-
dául védekezésben mindenképpen 
lépett előre – mondta a bajnoki 
szünet előtt Sisa Tibor.

– Kontrára kifejezetten jó csa-
pat lennénk, de itthon nem tehet-
jük meg, hogy visszaállunk, és el-
lentámadásokra rendezkedünk be. 
Labdabirtoklásban is haladunk. 
Sok kritikát kaptunk, hogy keve-
set lövünk kapura. Ezen egyáltalán 
nem vagyok megsértődve, mert én 

is látom, tudjuk, emlékszem min-
denre. Idő kell, türelem, nagyon 
sok munka és energia.

A vezetőedző nincs könnyű 
helyzetben a sérültek tekintetében; 
így a Ligakupában sem nagyon tud 
rotálni Sisa Tibor, ám az Eger elle-
ni szerdai mérkőzést így is köny-
nyen behúzta a csapat Gohér Ger-
gő bombagóljával és Tisza Tibor 
duplájával.

A piros-fehérek szombaton a 
hevesi megyeszékhelyre utaznak 

a Ligakupa „visszavágójára”. Biz-
tosan nem tart a kerettel az után-
pótlás-válogatottal készülő Ba-
csa Patrik, valamint az MTK ellen 
győztes gólt szerző Elek Ákos, aki-
re két fontos mérkőzésen számít a 
felnőtteknél Egervári Sándor szö-
vetségi kapitány. Pénteken, lapzár-
tánk után az észtországi Tallinban 
lép pályára vb-selejtezőn a nem-
zeti tizenegy, majd kedden Török-
ország legjobbjait fogadja Buda-
pesten.

– Fantasztikus érzés Diósgyőr-
ben gólt lőni, nagyon vártam már, 
hogy megszerezzem az első talála-
tomat új csapatomban, itt Miskol-
con. Őszintén szólva, nagy kő esett 
le a szívemről, hogy majdnem egy 
év után sikerült újra betalálnom az 
NB I-ben, az pedig külön öröm, 
hogy ez győztes gól volt. Jót tett a 
lelkemnek, aztán a válogatottban is 
van mit kijavítanom, de nem félek 
a kihívásoktól. Teher alatt nő a pál-
ma, úgyhogy megyek tovább előre. 
Mindenféleképpen két győzelmet 
várok: ahhoz, hogy legyen esé-
lyünk a csoportban a második he-
lyet megszerezni, elengedhetetlen, 
hogy Észtországban három pontot 
szerezzünk, illetve hazai közönség 
előtt a törököket megverjük. Ott 
is úgy fogunk kimenni a pályára, 
mint az MTK ellen Diósgyőrben, 
hogy szeretnénk begyűjteni a há-
rom-három pontot, aztán, hogy si-
kerül-e vagy nem, elválik – fogal-
mazta meg a célokat lapunknak a 
középpályás.

Vasárnap megtartották a Magyar 
Kupa 3. fordulójának sorsolását is: a 
DVTK a megyei I. osztályú Velence 
SE-hez utazik október 30-án.

Soós P. | fotó: Mocsári L.
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Október 13. | szOmbat » Labdarúgás: Ligakupa: Egri FC – DVTK. Eger, Szentmar-
jay Tibor Városi Stadion, 14.00 » Birkózás: Felnőtt egyéni kötöttfogású birkózó magyar bajnokság. 
Egyetemi körcsarnok, 10.00 » Kézilabda: NB II, Észak-kelet: MVSI – Berettyó MSE. Herman Ottó 
Gimnázium, 12.00.

Október 14. | vasárnap » Jégkorong: MOL Liga: Miskolci Jegesmedvék – HC Nové 
Zámky. Miskolci Jégcsarnok, 18.00 » Futsal: NB I: DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – Astra HFC Kis-
kunfélegyháza. Generali Aréna, 19.00 » Röplabda, NB I: Albrecht-MVSC-MVSI – Vasas Óbuda. 
Csokonai utcai csarnok, 17.00.

Október 17. | szerda » Kosárlabda, NB I: DKSK Miskolc – UNIQA Euroleasing Sopron. 
Generali Aréna, 17.30.

Október 20. | szOmbat » Salakmotor: Flat track FIM világkupa. Népkerti 
salakmotorpálya.

Október 21. | vasárnap » Labdarúgás, NB I: DVSC – DVTK. Debrecen, Oláh Gá-
bor utcai stadion, 16.30 » Futsal, NB I: ELTE-BEAC SE – DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont. Buda-
pest, BEAC Sportcsarnok, 11.20 » Kosárlabda, NB I: DKSK Miskolc – HAT-AGRO UNI Győr. Gene-
rali Aréna, 19.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Rangadó a Vasas ellen
Mozgalmas hétvége vár az Alb-
recht MVSC MVSI élvonalbeli női 
röplabdázóira: a bajnokság ne-
gyedik fordulójában pénteken 
este a fővárosban léptek pályára 
a Palota RK ellen, az igazi megmé-
rettetésre azonban vasárnap dél-
után, hazai környezetben kerül 
sor, amikor az alakulat rangadót 
játszik a Vasas ellen.

A vasutasok jó egy hónappal ez-
előtt már kétszer is találkoztak 
az angyalföldi gárdával. A Szlo-
vák Aurél-emléktornán a cso-
portmérkőzésen a Vasas nyert 
3–0 arányban, a döntőben vi-
szont ismét összekerültek a fe-
lek, és akkor a zöld-fehérek 
diadalmaskodtak, ugyanilyen 
kü lönbséggel.

Vajon mi lesz most? – tettük 
fel a kérdést Toma Sándor edző-
nek.

– Hatalmas csatára van kilátás, 
ehhez kétség sem férhet – szö-
gezte le a szakvezető. – A koráb-
bi összecsapásokból nem szabad 
messzemenő következtetéseket 
levonni, mert akkor tévúton jár-
nánk. A győzelem azért volt fon-
tos, mert erősíthette a lányok ön-
bizalmát, rádöbbenhettek, hogy 
el lehet kapni az angyalföldi ala-
kulatot is. Csakhogy nem szabad 
szem elől téveszteni, hogy a ku-

pában a Vasas nélkülözte három 
válogatott játékosát, akik Euró-
pa-bajnoki selejtezőt játszottak. 
Most természetesen ők is a csa-
pat rendelkezésére állnak, ezért 
azt mondom, hogy összehason-
líthatatlanul nehezebb dolgunk 
lesz vasárnap délután.

– Százalékosan mennyi esélyt 
ad saját csapatának?

– Körülbelül negyvenet – 
hangzott a válasz. – Csakis ak-
kor nyerhetünk, ha minden já-
tékos tudása legjavát hozza, a 
mérkőzésen nem lehetnek üres-
járataink, végig fegyelmezetten 
kell játszani és koncentrálni. Az 
egységben lehet az erőnk, ez na-
gyon sokat nyomhat a latban, 
no és természetesen szurkoló-
ink támogatása is átlendítheti a 
játékosainkat a jelentkező holt-
ponton.

Mindenesetre az MVSC re-
mek pozícióból várja a talál-
kozót: az együttes eddig mind-
három bajnoki találkozóját 
megnyerte, és ezeken összesen 
egyetlen játszmát veszített. A le-
hetőség adott a folytatásra, jó 
lenne, ha a lányok élnének vele! 
Az összecsapást az érdeklődők 
vasárnap 17 órától kísérhetik 
figyelemmel a Csokonai utcai 
csarnokban. 

D. L.

Mayer Péterre emlékezünk
Életének 59. évében tragikus hir-
telenséggel elhunyt Mayer Péter, a 
Miskolci Hoki Klub, majd a Miskol-
ci Jegesmedvék Jégkorong Sport-
egyesület korábbi elnökségi tagja, 
aki csaknem három évtizedig dolgo-
zott a miskolci jégkorong felemel-
kedésén.

Óriási veszteség érte a miskolci és 
a honi jégkorongtársadalmat: a 
borsodi megyeszékhely hokijáért 
1986 óta dolgozó sportvezető, Ma-
yer Péter szíve a vasárnapi, botrá-
nyos Miskolc – Csíkszereda (3–4) 
mérkőzésen átélt izgalmakat már 
nem tudta feldolgozni. Nélküle ma 
a miskolci hoki nem lenne ott, ahol 
van. Nem tántorította el semmiféle 
nehézség, pedig abból volt bőven.

A legmostohább körülmények 
sem szegték kedvét, azért dolgo-

zott rendületlenül, soha el nem 
múló lelkesedéssel, hogy a miskol-
ci jégkorong olyan szintre emel-
kedhessen, amelyről korábban 
még csak álmodni sem mert sen-
ki. És megcsinálta.

A Miskolci Jegesmedvék a tragi-
kus halálesetet követő keddi mér-
kőzés előtt tisztelgett az elhunyt 
sportvezető emléke előtt. A kez-

dő sípszót megelőzően egyperces 
néma gyászszünettel emlékeztek 

Mayer Péterre. A Miskolci Jég-
csarnok előterében emlékhelyet 
állítottak fel a klub vezetői, ahol 
egy emlékkönyvbe bárki beírhat-
ta üzenetét – ezt később átadják a 
gyászoló családnak. A szurkolók 
virágokkal, mécsesekkel borítot-
ták el az aulát, az egyperces gyász-
szünet alatt pedig feliratokkal („Is-
ten veled”) búcsúztak el Mayer 
Pétertől. A csapat 5–3-as győze-
lemmel tisztelgett a sportvezető 
emlékének.

S. P. | fotó: Mocsári L.

Birkózó ob a Körcsarnokban
Október 13-án, szombaton 
délelőtt 10 órától rendezik 
meg Miskolcon a birkózók 
legrangosabb hazai viadalát. 
Az Egyetemi Körcsarnok-
ban a kötöttfogású birkózók 
lépnek szőnyegre, hogy el-
döntsék a felnőtt országos 
bajnoki címeket, illetve a kü-
lönböző súlycsoportokban a 
sorrendet.

Az egyik magyar sikersportág hazai 
viadalának jelentőségét jelzi, hogy a 
versenyt megtiszteli jelenlétével Fa-
zekas Sándor vidékfejlesztési mi-

niszter, Simicskó István, sportért fe-
lelős államtitkár és Szabó Bence, a 
MOB igazgatója, akik a fővédnöki 
tisztséget is betöltik. A sportág ba-
rátai számára örömteli hír, hogy a 
versenyre a belépés ingyenes, nem 
szednek belépőt, így sokan tekinthe-
tik meg a birkózás hazai legjobbjait.

Az elmúlt években Miskolcon, 
illetve a megyében megrendezett 
sikeres versenyeinknek köszönhet-
jük, hogy a sportágban legmaga-
sabban jegyzett egyéni, felnőtt kö-
töttfogású ob rendezési jogát idén 
mi kaptuk meg – mondta Rónai 
Kálmán, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Birkózó Szövetség el-
nöke, a Magyar Birkózó Szövet-
ség alelnöke. – A londoni olimpia 
után több súlycsoportban váltás-
ra kerülhet sor. Természetes dolog, 

hogy a válogatottak, az idősebbek 
viszont ragaszkodnak kiharcolt 
pozíciójukhoz, és nem adják köny-
nyen a bőrüket. Mindezek alap-
ján kijelenthető, hogy érdekes, lát-
ványos és színvonalas találkozókra 
van kilátás szombaton, a borso-
di megyeszékhelyen. Ahogyan azt 
az elmúlt években megszokhatták 
már, most sem kérünk nevezési dí-
jat a szőnyegre lépő versenyzőktől.

Megyénk legnagyobb és leg-
eredményesebb egyesületéből, a 
Diósgyőri Birkózó Clubból (DBC) 
előreláthatón csaknem egy tucat 
sportoló lép szőnyegre a hétvégi 
miskolci viadalon.

Nehézsúlyú kiválóságunktól, az 
Európa-bajnok, ötszörös vb-ezüst-
érmes, négyszeres olimpikon Deák 
Bárdos Mihálytól London után 

nem várhattuk el, hogy újabb fo-
gyasztásnak tegye ki magát, így az 
ő indulásától ezúttal eltekintünk – 
hangsúlyozta Repka Attila, a DBC 
elnöke, Barcelona olimpiai bajnoka. 

– Mindezt azért, hogy Misi nyu-
godtan készülhessen tovább a jövő 
évi, világbajnokságot is tartalma-
zó szezonra, melyet még bevállalt 
a DBC versenyzőjeként. Mivel az 
ötkarikás játékok után rendkívül 
nehéz megjósolni, hogy ki, melyik 
súlycsoportban indul az országos 
bajnokságon, az esélyek sem tűn-
nek egyértelműnek. Birkózóink 
közül a bizonyításra vágyó Juhász 
Bence, Kaponyás Gergő (50 kg), 
Kiss Bence (66 kg), Daher Michel, 
Ferenc Ádám (74 kg), Wittchen 
Zoltán (84 kg), Bacsó Alex és Pász-
ti Tamás (120 kg) mellett elkép-
zelhető, hogy hazai pályán még 
néhány fiatalnak is lehetőséget biz-
tosítunk a rutinszerzésre.             D. L.

» Hibátlan DKSK. Második mérkőzését is megnyerte a DKSK-Miskolc női kosárlabdacsapa-
ta. Peresztegi Nagy Ákos együttese hazai pályán fogadta az Atomerőmű-KSC-Szekszárd női kosár-
labdacsapatát: a minden negyedet megnyerő piros-fehérek 80–69-es győzelmet arattak.

» Ezüst a felnőtt ob-ről. Második helyen végzett a Kecskeméten rendezett felnőtt csel-
gáncs országos bajnokságon az ifjúsági korú Gercsák Szabina. A Hell Miskolci JC versenyzője az 
aranycsatában vitatható bírói döntéssel kapott ki a pekingi olimpiát is megjárt Baczkó Bernadet-
től a 63 kilogrammosok mezőnyében.

» Aranyos atléták. Az MVSI atlétalányai (Baglyos Vivien, Kecskeméti Lilla, Fónagy Gabriella és 
Kiss Dorottya, edzőik Tigyi József és László István) bajnoki aranyérmet szereztek a Budapesten meg-
rendezett Országos Ügyességi és Gátfutó Csapatbajnokságon a juniorok távolugró versenyszámában, 
527 centiméterrel. Ezen kívül még két érmet nyertek a miskolci sportolók: ezüstérmes lett a serdülő 
100 méteres gátfutócsapat, míg a serdülő távolugrók bronzérmet szereztek.

» Idegenben még nem megy. Egy-egy győzelem és vereség után idegenben ismét ki-
kapott a kézilabda NB II Észak-keleti csoportjában az MVSI férfi együttese. A harmadik fordulóban 
Nyírbátorban szenvedett 36–28-as vereséget Montovay Péter fiatal együttese.

» Újabb győzelem. Október első vasárnapján a Kecskemét-Ares HC csapata látogatott a Ge-
nerali Arénába. A Miskolci Szabadidőközpont Floorball SE itthon tartotta a pontokat, 9–6-ra nyert.

» Kupát nyert a MEAFC. A héten kezdődő NB II-es férfi kosárlabda-bajnokság rajtja előtt 
négycsapatos villámtornát rendezett a MEAFC, amelyet meg is nyert, legyőzve a MEAFC-MEFOB-
ot, vagyis az egyetemi, főiskolai bajnokságban szereplő csapatukat, valamint a döntőben a Sze-
rencs VSE együttesét.

» Pont nélkül. Képtelen volt a pontszerzésre a zömében mindössze pályafutása második 
meccsét játszó focistákkal csatába induló Miskolc Steelers újabb utánpótlás-bajnokiján, a borsodi 
fiatalok 52-t viszont kaptak a budapesti Wolves-tól.

röviden ›››››››››››››››››››››››

HIrdetés

Négy játékos – Bálint Attila, Bíró Ottó Attila, Kósa Endre és Péter Levente – jogosulatlan szerepelteté-
se miatt három MOL Liga-mérkőzés végeredményét változtatta meg a versenybíróság, köztük a csík-
szeredaiak egyik Miskolci Jegesmedvék elleni találkozójának kimenetelét is. A pályán elért eredmé-
nyektől függetlenül 5–0-s gólkülönbséggel a HSC Csíkszereda ellenfelei – a Miskolci Jegesmedvék, 
az FTC-ESMTK és a román Corona Brasov – kapták a három pontot. A három összecsapáson össze-
sen négy pontot szerzett a Csíkszereda, ezeket vették el az együttestől. A Miskolci Jegesmedvék szep-
tember 21-én, Csíkszeredában büntetők után nyert 4–3-ra, ezen mérkőzés kimenetele érinti a Maci-
kat. Amennyiben jogerőre emelkedik az ítélet, a HSC Csíkszereda 4 pontot veszít, míg a miskolciak 1, 
a brassóiak pedig 3 ponttal lesznek gazdagabbak a távirati iroda híre szerint. Az említett négy játé-
kos mindegyike szerepet kapott egyébként a Miskolci Jegesmedvék és a HSC vasárnapi mérkőzésén is.
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Új helyen a Zolnay Szalon!
Miskolc, Lehel u. 2. Platánház (Búza téren, a görög templom háta mögött)

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

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

13 éve együtt az Ön egészségéért!

miskolc megyei Jogú város Önkormányzata nevében  
és képviseletében eljáró mIK miskolci Ingatlangazdálkodó 

Zártkörűen működő részvénytársaság

ÚJ, meGváLtoZott, KedveZŐ FeLtéteLeKKeL
határozatlan időtartamú bérbeadásra meghirdeti

AZ ePerJesI U. 5. sZám,  ILLetŐLeG  
A  sZentPéterI KAPU 101/A sZám ALAttI nyUGdÍJAsHáZAK

1 szobás, összkomfortos, önkormányzati bérlakásait.
 
A névjegyzékre kerülés részletes feltételeiről további információk a MIK 
Zrt. honlapjáról (www.mikrt.hu.) vagy a MIK Zrt. Lakáshasznosítási Iro-
dájánál szerezhetők be (Miskolc, Széchenyi u. 60. sz., tel.: 516-253, 516-
254, 516-251,516-420).

miskolc megyei Jogú város Önkormányzata nevében  
és képviseletében eljáró mIK miskolci Ingatlangazdálkodó 

Zártkörűen működő részvénytársaság 

PáLyáZAtot HIrdet
ÚJ, KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL,

A VÁROS KÜLÖNBÖZŐ PONTJAIN LÉVŐ,
PIACI ALAPon  

BérBe AdAndÓ LAKásoK
BÉRBEADÁSÁRA

A pályázat 2012. október 15. napjától 2012. október 29. napjá-
ig tart.

A lakásokat tartalmazó pályázati kiírás megtekinthető a MIK Miskol-
ci Ingatlangazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a pol-
gármesteri hivatal hirdetőtábláin. A MIK Zrt. honlapjáról (www.mikrt.
hu.) a pályázati kiírás és az adatlap letölthető. További információk a 
MIK Zrt. Lakáshasznosítási Irodájánál szerezhetők be (Miskolc, Széche-
nyi u. 60. sz., tel.: 516-253, 516-254, 516-420).

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

Időpont-egyeztetés  
szükséges!

Kata: 20/250-3079

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

e-mail: miskolc@ctk.hu

Síutak a Cartourtól! 5-7% előfoglalási akció!
30% kedvezmény Ausztria, Faaker see-dorfhotel!!!

Besízés szlovákiában (Certovica): 13 600 Ft/fő/4 nap!
Zakopane (Willa Kubik) 5000 Ft/fő/éj reggelivel!

3530 Miskolc, Arany J. u. 11–13. (Arany Corvin fszt. 5.)
Tel.: 46/506-299. Nyitva tartás h–p: 9–18 óra. 
www.cartour.hu. E-mail: miskolc@cartour.hu

Dr. Pápai Gyula Természetgyógyász és Jóga Központjában Miskolcon  

etI-vIZsGárA FeLKésZÍtŐ oKJ-s tAnFoLyAmoK  
IndULnAK oKtÓBer véGén. 

Egészségügyi, természetgyógyászati alapmodul (távoktatásban is), alternatív  
mozgás- és masszázsterápia, akupresszúra szakmodul. Jóga- és reikitanfolyamainkra  

folyamatos a jelentkezés. Gerinckezelés időpont-egyeztetéssel. 

Természetgyógyász-képzés

FnysZ: 05-0212-05  
érd.: 70/418-2447, e-mail: gyula.papai@freemail.hu



Október 13. | szOmbat
10.00 | Teátrum tv. Ismeretterjesztő előadással 

egybekötött színházi közvetítések, miskolci szín-
művészekkel készített riportfilmek. Színháztörté-
neti és Színészmúzeum.

10.00 | Birkózás. Felnőtt, egyéni, kötöttfogású or-
szágos bajnokság. Miskolci Egyetem, körcsarnok.

15.00 | Avasi kézműves játszóház. Avasi Gimnázi-
um, Színházterem előtere.

15.00 | Andrássy 100. A 100 éves Andrássy Gyula 
Szakközépiskola ünnepi műsora. Művészetek Háza.

16.00 | Őszi kézműves családi délután. Nyi-
las Misi Ház.

17.00 | Moldvai táncház. Diósgyőri Kézműves Al-
kotóház.

Október 14. | vasárnap 
09.00 | Őszi kézműves vásár. Diósgyőri Kézmű-

ves Alkotóház.
10.30 | Varázslatos tündérszirom. Csodamalom 

Bábszínház.
16.00 | Szüreti gyermek táncház. Az Esztenás 

Együttes előadása. Balázs Győző tér 1.

Október 15. | hétfő
19.00 | Lövölde tér. Kern András koncertje. Művé-

szetek Háza.
19.00 | ELMArAd!  Van, aki forrón szereti. Avasi 

Gimnázium, Színházterem. 

Október 17. | szerda
10.00 | Teátrum tv. Ismeretterjesztő előadással 

egybekötött színházi közvetítések, miskolci szín-
művészekkel készített riportfilmek. Színháztörté-
neti és Színészmúzeum.

18.30 | Apa ég! Filmvetítés. Ady Endre Művelő-
dési Ház.

Október 18. | csütörtök
19.00 | Gyöngy bérlet. A Miskolci Szimfonikus Ze-

nekar koncertje. Művészetek Háza.

Október 19. | péntek
16.00 | J. Massenet: Werther. Operaklub. Miskolci 

Csodamalom Bábszínház.
18.00 | Nyílt nap. Szabó Gyula Bemutató Csillag-

vizsgáló.
19.00 | Nyitott Akadémia. A lélek dolgai. Bagdy 

Emőke műsora. Művészetek Háza.

Október 20. | szOmbat
10.00 | Teátrum tv. Ismeretterjesztő előadással 

egybekötött színházi közvetítések, miskolci szín-
művészekkel készített riportfilmek. Színháztörté-
neti és Színészmúzeum.

Október 21. | vasárnap 
10.30 | Az elveszett kulcs meséje. Csodamalom 

Bábszínház.

16.00 | Paprika Jancsi és az ördögök. A Vaga Ban-
da gólyalábasainak előadása. Balázs Győző tér 1.

19.00 | Miskolci Nemzeti Estély. A Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetségének rendezvénye, mely-
nek keretében ebben az évben is átadják a Kartal–
Veczán díjat egy mértékadó miskolci polgárnak. 
Művészetek Háza.

kiállítás:
» Két hidrogénatom közösbe adta elektronjait. 

Asztalos Zsolt kiállítása december 1-jéig látogatha-
tó. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

» Kilencedik Kunszt. Kő, papír, olló. A Nagy Kunszt 
Kortárs Képzőművészeti Tanulmányi Múzeum kiál-
lítása november 24-ig látogatható. Miskolci Galé-
ria, Rákóczi-ház.

» Nyugat Keleten. Kamarakiállítás, Zsedényi Gyula 
miskolci fotográfus 1931-es, a miskolci Nyugat-est 
résztvevőiről készített felvételeiből. A tárlat decem-
ber 29-ig látogatható. Miskolci Nemzeti Színház, 
Nagyszínház, emeleti társalgó.

» Kibontott formavilág. Kavalecz Lajos szobrászmű-
vész kiállítása október 29-ig látogatható. Diósgyőri 
Kézműves Alkotóház.
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Október 15. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Épi-Tech, házépí-
tők műsora (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 189. évad, félóra a színházban 
(ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az éjszaka mestere, ausztrál–kanadai film 
(Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Október 16. | 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 prog-
ramajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés fel-
vételről 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Bizalmas jelentés, francia–spanyol–svájci film (Hálózat TV) (16) 
23.00–06.00 Képújság.

Október 17. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum (Háló-
zat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánló-
ja 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A cápavadász, olasz–spanyol–mexikói film (Hálózat TV) 
(16) 23.00–06.00 Képújság.

Október 18. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Aki-
nek sebeivel gyógyultatok meg…” (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 
ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Tájoló (Hálózat TV) 
(12) 23.00–06.00 Képújság.

Október 19. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Öko-házak (Háló-
zat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 
Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hír-
háló (Hálózat TV) 21.00 Tűz Afganisztán felett, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Október 20. | szOmbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent 
helyek üzenete (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
19.00 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 21. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-
show (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális ma-
gazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 
20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Lopakodó, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–07.00 Képújság. 

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

Október 11–17. | szerdáig | 15.30, 17.30 Tüskevár; magyar családi film | KN 
| (Béke-terem) | 17.00, 19.30 A boldogság sosem jár egyedül; francia ro-
mantikus vígjáték | 12 | (Uránia-terem) | 20.00 A Bourne-hagyaték; felira-
tos, amerikai akcióthriller | 16 | (Béke-terem).

Október 18–24. | szerdáig | 15.30, 17.30 Magic Boys; magyar–angol–ka-
nadai vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 17.00 Én, a séf; francia–spanyol vígjáték | 
12 | (Uránia-terem) | 19.30 Rómának szeretettel; feliratos amerikai–olasz–
spanyol vígjáték | 12 | (Uránia-terem) | 20.00 Aglaja; magyar film | 12 | (Bé-
ke-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | kor-
határ | kezdési időpontok
Taken 2. (F premier) | 16 | 10.30, 12.30 
(cs–v), 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 – 
22.30 (cs–szo)
Hotel Transylvánia (MB) | 12 | 12.00 
(cs–v), 16.00, 20.00
Hotel Transylvánia (MB digitális 3d) 
| 12 | 10.00 (cs–v), 14.00, 18.00
Tüskevár (MB) | KN | 13.30
A boldogság sosem jár egyedül 
(MB) | 12 | 11.15 (cs–v), 15.30, 20.15 – 
22.30 (cs–szo)
Vadállatok (F) | 18 | 11.30 (cs–v), 
17.00, 19.45
Sammy nagy kalandjai 2. (MB digi-
tális 3d) | 6 | 12.15 (cs–v), 16.15
Sammy nagy kalandjai 2. (MB) | 6 | 
14.15
Looper – A jövő gyilkosa (F) | 16 | 
10.45 (cs–v), 15.30 – 19.45 (kivéve 
sze), 20.30 (sze), 22.15 (cs–szo)

Démoni doboz (F) | 16 | 19.30 – 22.30 
(cs–szo)
Step up 4. – Forradalom (MB digi-
tális 3d) | 12 | 13.00, 16.00 (p), 13.15, 
17.30 (kivéve p), 21.45 (cs–szo)
A Bourne-hagyaték (F) | 16 | 14.15 – 
22.00 (cs–szo)
A feláldozhatók 2. (MB) | 16 | 13.00, 
17.15, 20.15
Ted (MB) | 16 | 20.00 – 22.15 (cs–szo)
Csingiling (MB digitális 3d) | KN | 
13.45
Kaptár – Megtorlás (MB) | 18 | 18.15 
– 22.15 (cs–szo)
Jégkorszak 4. A vándorló konti-
nens (MB digitális 3d) | 6 | 11.00 (cs–
v)
Merida, a bátor (MB digitális 3d) | 6 | 
11.30 (cs–v), 15.45
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül. A 13 óra előtti kezdési időpontok 
csak szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak pén-
tekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – október 11–17. ›››››››››››››››

» Avilai Nagy Szent Teréz-búcsú lesz a Karmelita templomban október 14-én, vasár-
nap. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik. A búcsú előtt, október 12-én, pénteken és 13-án, 
szombaton 17 órai kezdettel lelki előkészület, melyet Ft. Nagy Pál karmelita atya vezet. Október 
13-án, szombaton, 16–17 óra között szentségimádás.

» Vasárnap, 14-én az esti, fél 7 órai szentmise keretében nyitja meg a Hit évét Palánki Fe-
renc segédpüspök a mindszenti templomban a miskolci plébánosok koncelebrálásával. Ez lesz a 
hivatalos, városi megnyitó. Előtte 17 órától a Vörösmarty Katolikus Általános Iskola jótékonysági 
hangversenyt rendez a templomban.

» Ezen a vasárnapon délután 4 órakor mocorgós szentmisét rendeznek a minorita rend-
ház ebédlőjében a kisgyermekes családok számára. 

» Október 19-én 16 órakor „Számon tartva” címmel kiállítás nyílik a Herman Ottó Múzeum 
kiállítási épületében (Papszer 1.), a kommunizmus egyházüldözésének papi áldozatairól. A meg-
nyitó előadást Kuklay Antal kanonok, ’56-os elítélt tartja, Papi élet a rács mögött címmel.

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. 18 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

HIrdetés

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

A Miskolci szimfonikus Zenekar  

2012. október 18-án tartja  
új Gyöngy bérletének első koncertjét.

Műsoron Purcell, Vivaldi, Bach és Mozart művei. 

Bérletek a koncert kezdetéig kaphatók a Filharmónia  
Kelet-Magyarország Nonprofit Kft. irodájában, valamint  

jegyek a koncertre a Művészetek Háza  
jegyirodájában válthatók.

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

INGYENES  
BEMUTATÓ ÓRÁK:

Okt. 15., 17.30: ZUMBA FITNESS, 18.30: GABI KONDI TORNA
Okt. 16., 16.30, 17.30: KARATE, 17.15: DIVAT- ÉS SHOW TÁNC

Okt. 17., 16.15: KIDS CLUB BABA-MAMA ANGOL, OVIS ANGOL
Okt. 17., 16.30: OVIS ÉS KISISKOLÁS BALETTOKTATÁS

iNdULÓ 
cSOPOrTOK

diÓSGyŐrBEN,
Az AdyBAN!

 

MKK – 
Ady Művelődési ház

3534 Miskolc, 
árpád utca 4.

 

INFORMÁCIÓ:
www.adymuvhaz.hu

Ünnepi programok a város kulturális intézményeiben
Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc évfordulóján a miskolci kul-
turális intézményekben a következő 
programokkal várják a látogatókat.

Október 19. | péntek
15.00 | „A szabadság reménye”. A B.-A.-Z. Megyei 

Levéltár eredeti miskolci ‚56-os dokumentumaiból, 
fotóiból és Szalay Lajos „S. O. S. ‚56 – A magyar drá-
ma” albumának grafikáiból nyílik kiállítás. Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal főbejárati 
aulájában (Hunyadi u. 2.).

16.00 | „Számon tartva”. A kommunizmus egy-
házüldözésének papáldozatairól című vándorkiállí-
tás megnyitója. A kiállítást megnyitja Kuklay Antal 
nyugdíjas plébános, 

‚
56-os elítélt. A Herman Ottó 

Múzeum kiállítási épületében (Papszer 1.).
18.00 | Gloria victis! dicsőség a legyőzötteknek! 

Kardos Katalin előadói estje Szalay Lajos, „S. O. S. 
1956 – A magyar dráma” albumának rajzaira. A Mis-
kolci Galéria – Petró-házban (Hunyadi utca 12.).

Október 21. | vasárnap
19.00 | Veczán Pál-díj átadás. Művészetek Háza. 

Október 23. | kedd
9.00–13.00 | „hordozható emlékképek”.  

Az 1956-os események emlékére a Galéria  
látogatói közreműködhetnek egy ünnepi közös 
munka elkészítésében. A Kő, papír, olló kiállításon 
kihelyezett dobozmunkához mindenki  
hozzá teheti személyes emlékképét, írásban,  
rajzban kifejezett gondolatait, érzéseit.  
A látogatók által a nap végére közösen összeállí-
tott alkotás a kiállítás részévé válik. A Miskolci  
Galéria – Rákóczi-házban (Miskolc, Rákóczi 
utca 2.).

9.00–13.00 | Művészek forradalma. A megemlé-
kezés középpontjában 1956 irodalma és színházi vilá-
ga áll. A filmkockákon a forradalom képei, a nyomta-
tott lapokon versek jelennek meg. A Színháztörténeti 
és Színészmúzeumban (Miskolc, Déryné utca 3.).

14.00 | „Számon tartva” – könyvbemutató. Ba-
logh István tábori lelkész élete és megpróbáltatásai 
a vörös csillag árnyékában. A könyvet írta és bemu-
tatja Prevozné Balogh Irén. A Herman Ottó Múze-
um kiállítási épületében (Papszer 1.).

nOvember 4. | vasárnap
15.00 | Ökumenikus istentisztelet. A miskolc-

belvárosi görög katolikus templomban (Búza tér).
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Az olvasók királya 
és királynője  

Könyves vasárnapot rendez-
tek a II. Rákóczi Ferenc Me-

gyei Könyvtárban, az Országos 
Könyvtári Napok záró hagyo-

mányos rendezvényét. A Miskol-
ci Musical- és Dalszínház közre-

működésével játékos feladatok 
várták a szülőket és csemetéiket. 

A kézműves foglalkozáson a pré-
selt növények felhasználásával is-

merkedhettek a gyerekek. Idén 
is megválasztották az Olvasók 
Királyát és Királynőjét. A díjat 

2012-ben a kis hölgyeknél Varga 
Orsolya, míg az uraknál Szántó 

Márton nyerte el.
fotó: Mocsári L.

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

Ray Moynihan: 
Szex, hazugság, gyógyszerek 
A legtöbbek fejében már felmerült a 
kérdés, valójában lehet, hogy nem is be-
teg, csak bedőlt a gyógyszergyárak és 
orvosok közös kampányának. Vajon ki 
dönti el, ki beteg? Ki egészséges? Mi az 
egészség? Ray Moynihan oknyomozó 
újságíró könyve nemcsak ezekre a kér-
désekre keresi – és találja – a választ, ha-
nem aprólékos munkával mutatja be a 
gyógyszergyárak és az orvostársadalom 
működését egy alapjában véve kitalált 

betegségen keresztül, amely „női szexuális diszfunkció”, illetve DSM 
néven vált közismertté. Az író könyvében aprólékosan feltérképezi, 
milyen szövevényesen fonódnak össze a gyógyszergyárak, az orvos-
társadalom és a kutatók érdekei.

Ruediger Schache: 
Szívtanácsadó
Ruediger Schache hét felismeré-
sen keresztül vezet el a rejtett erők-
höz. Világhírű bestsellerében, a 
Szívmágnesben a kapcsolatokban 
működő titkos belső törvényeket és 
mechanizmusokat fejtette ki. A Szív-
tanácsadó tovább lép, hogy kiderít-
se, melyek azok a konkrét módszerek 
és változtatások, amelyektől hirtelen 
más emberek fognak vonzódni hoz-
zánk, megváltoznak a kapcsolataink, és amelyekre munkahelyi kör-
nyezetünk is érezhetően reagálni fog.

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

én, a séf
A veterán sztárséf, Ale-
xandre Lagarde komoly 
konfliktusba keveredik az 
étteremcsoport új vezető-
jével, Stanislas Matterrel, 
aki arra készül, hogy le-
cseréli egy fiatal, modern 
séfre.

Az új szakács a moleku-
láris gasztronómia meg-
szállottja, hiszen az jövedelmezőbb. A vezető első lépésként elkezdi 
kirúgni Lagarde csapatának tagjait, s ami ennél is rosszabb, a veterán 
kezd kifutni az ötletekből. Az étteremkalauz kritikusai pedig bármi-
kor megérkezhetnek, hogy teszteljék az ételeket. 

francia–spanyol vígjáték, korhatár 12 év
Művészetek háza, uránia-terem. Október 18–24.: 17.00

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

Akkor és most...  A Búza téri vásárcsarnokot ábrázoló képes-
lap az 1920-as évek végének, 1930-as évek elejének hangulatát áraszt-
ja. 1926-ban adták át, s része volt az 1922-ben készült városrendezési 
tervnek. Átadásakor azt írták a helyi lapok, hogy „a vidéki Magyar-
ország első számú, páratlanul elegáns, nagyvonalú építészeti alkotá-
sa”. Pincéjében 600 asztalon lehetett árulni, a földszinten 139 üzletet 
alakítottak ki. Az 1944. június 2-ai nagy bombázás idején a környék 
és maga a csarnok is óriási károkat szenvedett. 1957–1958-ban is volt 
egy átalakítása, ahol szintén a használhatóság volt a fontos. Így az épü-
letnek már nem volt köze eredeti állapotához. 2006-ban műemlékké 
nyilvánították, ezért a hozzáépített részek nem illeszkedhetnek a régi 
épülethez. A mai csarnok átadása 2008. október 16-án volt.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

424 éve, 1588. október 
8-án volt a szikszói csata, ahol 
a diósgyőri és egri várkatona-
ság legyőzte a harácsoló tö-
rök csapatokat. A győzelem 
bizonyságául elrabolt javakat 
nem, „csak” török emberfőket 
hoztak „zsákmányul” a várba.

505 éve, 1507. október 
9-én keltezték azt a királyi ok-
levelet, amely a mindszenti 
szegények kórházát (ispotály) 
említi. Az elnevezés ispotály-
malom formában élt, s a XIX. 
század végéig működött a 
mai Művészetek Háza mellet-
ti Szinva-szakaszon.

104 éve, 1908. október 11-
én szentelték fel a diósgyőr-
vasgyári római katolikus 
templomot. A 44,7 x 24,8 mé-
ter alapterületű templom fő 
tornya 54 méter magas, befo-
gadóképessége 1500 személy. 
Terveit Szvetlik Mátyás és 
Murányi Lajos készítette, míg 
a kőműves munkákat Csorba 
Endre végezte.

Hétforduló ›››››

Névadó – Latkóczy Lajos
A Szentpéteri kapu keleti ré-
szén, a Zombori és az Ál-
mos utcák között észak-
dél irányú utcánk. 
(Valójában a Zombo-
ri utcáról megközelít-
hető zsákutca.) Nevét az 
1950-es évek elején kapta.

A névadó szülővárosa 
Rozsnyó volt, de a XIX. szá-
zadi Miskolc jeles arcképfestője 
lett. Valószínű, nem művésznek 
készült, hiszen jogi tanulmányo-
kat folytatott. Sárospatakon, majd 
Pesten végezte tanulmányait. Fia-
talemberként ismerkedett Itáliá-

val és a német városokkal. 
Hazatérve Miskolcon tele-

pedett le, amelyben sze-
repet játszhatott kap-
csolata a színészettel, 
pontosabban egy szí-
nésznővel. Életművé-

nek kutatói 30 portréjáról 
tudnak, mindegyik mis-

kolci személyt ábrázol. (1820–
1875 között élt, sírja a mindszen-
ti katolikus temetőben elenyészett. 
Az 1878-as árvíz kapcsán felje-
gyezték, hogy felesége és két leá-
nya áldozatul esett a katasztrófá-
nak.)                                                    D. I.

Aki a növényeket szereti…
Tavasszal újjáéled a termé-
szet, ám ahhoz, hogy a nö-
vények újra élhessenek, 
ősszel kell velük törőd-
ni. Azt, hogy hogyan ké-
szítsük fel virágainkat, ker-
tünket a télre, ki tudhatná 
jobban, mint egy kertész.

Szirovicza István 8 éve foglalko-
zik kertépítéssel. Mint mondja, a 
természet mindig közel állt hoz-
zá, már gyermekkorában is sok 
időt töltött a kertben.

– A természetet – ami szabad-
ságot is jelent nekem – mindig is 
szerettem, egy-egy kert kialakí-
tása, rendbetétele után jó érzés a 
gazdával együtt gyönyörködni a 
látványban – mondja.

Tanulmányait a Budapesti 
Corvinus Egyetem Kertészettu-
dományi Karán végezte.

– Nem volt könnyű befejez-
ni az egyetemi tanulmányaimat, 
hiszen mellette dolgoztam, sa-
ját vállalkozást indítottam, hogy 

azt csinálhassam, amit én sze-
retnék. Kertápolással foglalko-
zok. Szezonális munkának tűn-
het, ám ősszel is sokat tehetünk 
azért, hogy egész évben szép le-
gyen a kertünk. A természetnek 
is folyamatos ápolásra, törődés-
re van szüksége – hangsúlyozza 
Szirovicza István.

Nincs kedvenc növénye, 
munkájában a tervezési és meg-
valósítási folyamatot egyformán 
fontosnak találja. Büszke, hogy 
olyan új technológia bevezetésé-
ben jár élen, mint a hidrovetés, 
amivel különösen szép, egyenle-
tes gyepet lehet nevelni.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

köztünk élnek ››››››››››››

100 éve írták… 
1912-ben gyakori téma volt a Ta-
polcáról az Avasra vezető vízve-
zetéki azbeszt főcső, amely 2500 
méter hosszan elkészült. A cső a 
Hejő árterében haladt, ezért kívá-
natos lett volna az ártér alagcsöve-
zése. Megtudjuk, hogy „a Hejő a 

Tiszába torkollásig 40 km hosszú, 
lejtése pedig 40 méter. A vízforrá-
sok és a Dudujka-malomárok kö-
zötti esés 4 méter, itt nagy kiterje-
désű mocsarasodással. A patakon 
összesen 11 vízimalom üzemel” – 
írta a Miskolczi Napló 1912. no-
vember 10-ei száma.

Dobrossy István

HIrDeTéS

sertés- 
pörkölthús

sertés-
oldalas

miskolc.auchan.hu 2012. október 13. – október  25.
600 g, tálcás, 800 Ft  (1333 Ft/kg) 1099 Ft/kg

HIrDeTéS

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

jogeset ›››››››››››››››››››››››››››››››

általános segélyhívó: 112; Fel-
nőtt háziorvosi ügyelet: MI-
SeK (Csabai kapu 9–11.): 46/560-
080; MISeK Diósgyőr (Kórház 
u. 1.): 46/531-799; Fogorvo-
si ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 
46/555-666/1270; Gyer mek 
háziorvosi ügyelet (GYeK – 
Szent péteri kapu 76.): 46/412-
572. Lelkisegély 116-123. 
áldozatsegítő vonal: 80/225-
225. MihŐ műszaki ügyelet: 
46/379-360. MivÍz közpon-
ti ügyelet: 46/519-339. éMáSz-
hibabejelentés: 40/42-43-44. 
Közterület-felügyelet: 46/502-
579. in Memoriam Temetke-
zés (halottszállítási ügyelet): 
46/353-909, 30/677-7958. ál-
lategészségügyi Telep (kóbor, 
elhullott állatok bejelentése): 
46/345-103, 30/339-6549. 

közérdekű ›››››››


