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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló

„Köszönöm a felelős magatartást!”
Rendben lezajlottak a szer-
dai demonstrációk az Ava-
son, illetve a belvárosban. A 
város polgármestere megkö-
szönte a miskolciak türelmét 
és felelősségteljes viselke-
dését, valamint a rendőrség 
munkáját is. 

Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere a demonstrációt megelőző-
en tartott sajtótájékoztatón ígé-
retet tett arra, hogy megőrzik a 
városban a rendet. Ez sikerült: bár 
három személyt előállítottak, s 
néggyel szemben szabálysértési el-
járást kezdeményeztek a demonst-
rációk során, azok valójában rend-
bontás nélkül lezajlottak.

Az eseményeket élénk hazai és 
nemzetközi médiaérdeklődés kísér-
te, erre is utalt a polgármester csü-
törtökön, amikor így fogalmazott:

– Fájó szívvel figyeltem a teg-
napi nap történéseit, és arra gon-
doltam, hogy felelőtlen, magukat 

politikusoknak nevező emberek 
pár óra alatt tették tönkre mind-
azt, amit két év alatt a miskolciak-
kal közösen felépítettünk. Ígérem: 
azon leszünk, hogy ezt a politikai 

haszonlesők által kialakított nega-
tív képet újra pozitívra fordítsuk 
– nyilatkozta, majd hozzátette: a 
nyugalmat akaró miskolciak ne-
vében felelős magatartást kértem 

mindenkitől. Köszönöm, hogy így 
tettek! Köszönöm a rendőrségnek, 
a hatóságoknak is, hogy szakszerű-
en biztosították a rendet.

» beszámolónk az 5. oldalon

A helytörténeti oktatásról
Kidolgozták a helytörténeti ok-

tatás új koncepcióját a város 
témában meghatározó intéz-

ményeinek munkatársai és pe-
dagógusok. Új eszközöket és 

módszereket igyekeznek alkal-
mazni. A tervezetet októberi 
ülésén tárgyalja a közgyűlés.

» részletek a 8. oldalon

Naplókba zárt XX. század
„Ha most nem gyűjtjük össze ezeket a naplókat, akkor soha” – 
mondja Kunt Gergely, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi 
Kar Történettudományi Intézetének tanársegédje, utalva arra, hogy 
a „kisember” gondolatait tükröző XX. századi naplók többségét még 
senki nem dolgozta fel. » részletek a 4. oldalon

Olimpia, 
Janics, TAO
Miskolcra látogatott csütörtökön 
Borkai Zsolt, a Magyar Olimpi-
ai Bizottság elnöke. Szöul (1988, 
lólengés) olimpiai bajnoka ez alka-
lomból adott interjút szerkesztősé-
günknek. » részletek a 9. oldalon

’56 októbere – 56. évforduló
Már október 19-én, pénteken 
megkezdődtek az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc  városi 
megemlékezései.

A hagyományoknak megfelelő-
en kezdődött el az 1956-os forra-
dalom városi ünnepségsorozata 
Miskolcon: pénteken a Romek-
emlékoszlop után a Szabó Lő-
rinc-emléktáblát, majd a Misley 
Emese-emléktáblát is meg-
koszorúzták, végül a DIGÉP-

munkásgyűlés emléktáblájánál 
helyezték el a megemlékezők a 
kegyelet virágait. Ugyanakkor a 
város több más helyszínén, intéz-
ményében is ünnepeltek, kiállítá-
sok, műsorok segítették az emlé-
kezést. 

» tudósításunk a 3. oldalon 
A hosszú hétvége miatt – szom-
battól keddig hivatalosan mun-
kaszüneti nap van – változik a 
közlekedés, parkolás rendje, erről 
is írunk lapunkban a 2. oldalon.

Tisztelt miskolciak!
meghívom Önöket és kedves családjukat 
az 1956-os forradalom 56. évfordulóján 
tartandó ünnepi megemlékezésekre

Emlékezzünk együtt
az 1956-os forradalom
eseményeire
és hőseire!
eseményeire

Kriza Ákos
miskolc megyei Jogú Város polgármestere
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Mi
LuquévaL 
Debrecenbe!
a bajnoki címvédő dvsc-hez lá-
togat vasárnap a dvtk – a csapat-
kapitány josé luquéval a soraiban.   
sport | 9. oldal

venDégségben 
Kassán 
Ma Miskolc kassa vendége. eu-
rópa 2013-as kulturális Fővárosa 
azonban bármikor érdekes úti cél.   
úti tippek | 7. oldal

fejLesztéseK 
a Láthatáron
a hatékony együttműködés érdeké-
ben egyeztettek a város vezetésével 
az itt működő nagyvállalatok.  
a város | 3. oldal

HIrdeTés

HIrdeTés

A miskolci Broadway
Igazi Broadway-hangulat volt pén-
teken este a Miskolci Nemzeti 
Színház Nagyszínházában, hiszen 
este Szinetár Dóra és Ullmann 
Mónika főszereplésével bemutat-
ták a Chicago című musicalt, ame-
lyet Béres Attila művészeti vezető 
rendezett. 

Már csütörtökön is volt premi-
er: Háy János Gézagyerek című 
darabjának bemutatójával kezde-
tét vette az Évad szerzője program-
sorozat.

» cikkeink a 4. oldalon

1956. 

október 23.
ünnepi

programok
a 11. oldalon



október 13. | szombat 

Nevelőszülők és gyerekek. Elő-
ször tartottak családi napot neve-
lőszülőknek és a náluk nevelkedő 
gyermekeknek Miskolcon. Az Egye-
temi Sportcentrum műfüves pályá-
ján kézműves foglalkozások, spor-
tolási lehetőség és más programok 
várták a kilátogató családokat. Jelen-
leg 88 gyereket gondoznak nevelő-
szülők Miskolcon.

október 14. | vasárnap

Véget ért a kórustalálkozó. Befeje-
ződött a XIX. Veczán Pál Egyházzenei 
Kórustalálkozó. A zárónap koncertjét 
a belvárosi református templomban 
tartották, az egyházi témájú műveket 
Sztahura Ágnes kísérte orgonán. A ta-
lálkozón évről évre több kórus vesz 
részt, tovább öregbítve a rendezvény-
sorozat hírét.

október 15. | hétfő

Új vezető. Prókai Margitot bízta meg 
öt évre a megyei könyvtár vezetésével 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei In-
tézményfenntartó Központ – jelentet-
ték be hétfőn. Mint megírtuk, április-
tól az új pályázat lezárultáig megbízott 
igazgató vezette az intézményt. 

Segítség a rászorulóknak. Mis-
kolcon kezdte meg őszi élelmiszerse-
gély-programját az Ökumenikus Se-
gélyszervezet. A Vasgyári Közösségi 
Házban 1300, egyenként mintegy 15 
kilogrammos élelmiszercsomagot ad-
tak át a városban élő rászorulók szá-
mára. Az Európai Unió által finanszí-
rozott élelmiszersegély-programot a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal szervezi. 

október 16. | kedd

Eredményes ellenőrzés. Ered-
ményes volt a majd’ egy héttel ez-
előtt az Avason történt átfogó el-
lenőrzés. Az összesítés szerint a 
közterület-felügyelet munkatársai 
a lakókörnyezetben összesen 65 la-
kást és 60 személyt vontak ellenőr-
zés alá, 13 lakás ellenőrzésekor nem 
voltak otthon a tulajdonosok, illet-
ve 10 lakás le van zárva. Lakcím-be-
jelentési kötelezettség elmulasztása 
miatt kétszer jeleztek, lakcím-be-
jelentési kötelezettségre való fi-
gyelmeztetésből egy jutott, a lak-
cím-bejelentési kötelezettségnek 57 
személy tett eleget.

október 17. | szerda

Konferencia az Mtk. kapcsán. A 
rengeteg jogszabályi változás miatt a 
vállalkozásoknak a talpon maradás 
érdekében folyamatosan tájékozód-
niuk kell az újdonságokról. A Vál-
lalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetsége ezért tartott konferenci-
át egyebek mellett az új Munka tör-
vénykönyve és az adóval kapcsolatos 
szabályok változásairól.

Béremelést szeretnének. Közösen 
lépnek fel a közoktatási szakszerveze-
tek a jövő évre tervezett pedagógus 
béremelés elhalasztásának lehetősé-
ge miatt. A Pedagógusok Szakszerve-

zete bejelentette, ha ez megtörténik, 
sztrájkbizottság létrehozását kezde-
ményezi. Erről egyeztettek a Miskol-
con megtartott fórumon is.

október 18. | csütörtök

Osztálytermi előadás. A Miskol-
ci Nemzeti Színházban születik meg 
az az osztálytermi előadás, amely mi-
att Ciprusról érkezett egy író, egy 
rendező és egy kutató angol nyelvű 
workshopot tartani. A teátrum, 8 or-
szág színházával, részt vesz a Young 
Europe 2 elnevezésű programban. Te-
szik ezt azért, hogy az iskolai tanórák 
során, osztálytermekben bemutatható 
rövid drámák szülessenek.

a város lapja
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Miskolci Napló
a város lapja

» Őszi érettségi. A magyar nyelv és iro-
dalom írásbelikkel október 15-én megyénk-
ben is megkezdődtek a 2012/2013. tanév ok-
tóber-novemberi érettségi vizsgái. Az írásbelik 
időszaka október 29-én a fizika, az ének-zene, 
valamint a művészeti tárgyak vizsgáival zá-
rul. Ezt követik a szóbeli vizsgák. Emelt szinten 
november 7–13., míg középszinten novem-
ber 22–30. között adhatnak számot tudásuk-
ról a maturálók. A megyében összesen 1115 
fő jelentkezett érettségi vizsgára, akik mint-
egy 1300 érettségi vizsgát tesznek Miskolcon 
6, összesen 14 vizsgahelyszínen (13 oktatási 
intézményben, valamint a Kormányhivatal ál-
tal működtetett vizsgaközpontban). Ebből az 
emelt szintű jelentkezések száma közel 20 szá-
zalék (202 db). A legtöbben angol nyelvből (92 

fő), kémiából (26 fő), valamint német nyelvből 
(25 fő) érettségiznek emelt szinten. 

» Kutyachip január 1-jétől. 2013. ja-
nuár 1-jétől hatályos a kedvtelésből tartott ál-
latok tartásáról és forgalmazásáról szóló kor-
mányrendelet módosítása, amely előírja, hogy 
a négy hónaposnál idősebb ebek csak elektro-
nikus transzponderrel (chippel) megjelölve tart-
hatók. A megjelölést a jegyző és az állategész-
ségügyi hatóság ellenőrizni fogja. Fontos tudni, 
hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
törvény kimondja, hogy az eb transzponderrel 
történő megjelöléséért legfeljebb 3500 forint 
összeg kérhető az állat tartójától, amely magá-
ban foglalja a transzponder árát, a beültetés dí-
ját és az országos eb-adatbázisba való regiszt-
ráció díját is.

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

» Jakab Péter (Jobbik) | önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart 
október 26-án, pénteken délelőtt 11 órától a Jobbik miskolci irodájában (Széchenyi u. 
52.).

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

Ünnepi változások
Október 20-ától 24-éig, illetve 31-
étől november 5-éig ingyenes 
lesz a parkolás Miskolcon. 

Október 20., szombat délután 1 
órától a parkolás díjtalan min-
den zónában, egészen október 
24., szerda reggel 8 óráig.

Október 31., szerda este 6 órá-
tól november 5., hétfő reggel 8 
óráig a parkolás szintén díjtalan 
minden zónában. A díjfizetési 
kötelezettség kezdete november 
5., hétfő reggel 8 óra. Novem-
ber 10-én, szombaton a parkolási 
rend munkanap szerinti.

A fenti parkolási rend csak a 
RégióPark Miskolc Kft. üzemel-

tetésében működő felszíni par-
kolókra érvényes.

Az október 23-ai koszorúzá-
sok miatt terelve közlekednek 
kedden 9.50 és 10.40 között az 
1-es, 3-as, 3A-s, 4-es, 7-es, és 32-
es járatok. Október 22-én szom-
bati, 23-án vasárnapi menetrend 
szerint közlekednek a járatok. 
Az ME, a 44-es és az ingyenes 
áruházi járatok viszont nem 
közlekednek.

Az önkormányzati temetők 
ezen a hétvégén – október 20., 
21. – 8–17 óra között, október 
30., október 31. és november 1. 
napokon reggel 8 órától este 9 
óráig tartanak nyitva.

A komlóstetői rendelőkről
Nem tartják megalapozottnak 
a Komlóstetői Szolgáltató Köz-
pont megszüntetésével és az in-
gatlan korábbi, háziorvosi rende-
lő funkciójának visszaállításával 
kapcsolatos döntést szocialista 
képviselők. A terület képviselője 
elmondta: a lakosok kérték ezt.

Szihalmi Péter, az MSZP miskol-
ci alelnöke és Mokrai Mihály ön-
kormányzati képviselő pénteken 
sajtótájékoztatón beszélt arról, 
hogy sem szakmai, sem gazdasá-
gi szempontból nem látják meg-
alapozottnak a döntést. Szihalmi 
Péter szerint Gazdusné Pankucsi 
Katalin (Fidesz), a terület önkor-
mányzati képviselője egyetlen fó-
rumot sem rendezett, hogy meg-
tudja az ott élők véleményét, a 
három háziorvos közül is csak 
eggyel beszélt. 2009-ben költöz-
tették át egyébként a háziorvo-
si rendelőket a vasgyári SZTK-
ba. Az akkori döntés helyességét 

szakmai és gazdasági szempont-
ból is jó döntésnek nevezte.

Mokrai Mihály önkormány-
zati képviselő a konkrét eset kap-
csán előkészítetlennek nevezte a 
szociális ellátórendszer átalakítá-
sát. Ezért arra kérte Kiss Gábor 
alpolgármestert, mondjon le.

A felvetésekre válaszul Gaz-
dus né Pankucsi Katalin elmond-
ta, az önkormányzat felülvizs-
gálta az épület kihasználtságát, 
és többen kérik a rendelőt, mint 
azt, hogy ott nyugdíjasklub mű-
ködjön. Emlékeztetett, a helyi-
ek aláírásokat gyűjtöttek, amikor 
megszüntették a rendelőt. Ek-
kor ígérte meg, hogy mindent el-
követ azért, hogy a rendelő visz-
szakerüljön Komlóstetőre. Mint 
mondta, az önkormányzat felül-
vizsgálta a kihasználtságát. A 
nyugdíjasklubba csak páran jár-
tak, az orvosi rendelőt viszont 
több ezren kérték vissza, mond-
ta a képviselő.

Közmeghallgatás
Közmeghallgatást tart Miskolc 
közgyűlése november 19-én, 
hétfőn délelőtt 9 órától a polgár-
mesteri hivatal konferenciater-
mében (Petőfi u. 1–3.). A köz-
meghallgatáson a város polgárai 
és a helyben érdekelt szerveze-
tek képviselői közérdekű ügyben 
szólalhatnak fel. Egyedi hatósági 
ügyekben nem adható szó.

A kérés, javaslat előtte írásban 
Csiszár Miklós jegyzőhöz jut-
tatható el (3525 Miskolc, Város-
ház tér 8.). Jelentkezni személye-
sen, a Városház tér 8. szám alatt, 
az önkormányzati referensek 
irodájában lehet ügyfélfogadási 
időben, november 16-án déli 12 
óráig.  A helyszínen jelentkezni 
a felszólalási jegy kitöltésével le-
het, a meghallgatás ezek beérke-
zési sorrendjében történik.

Gálával ünnepelt a százéves Andrássy
Centenáriumi gálát rendezett fennállásának századik 
évfordulója méltó megünneplésére az Andrássy Gyula 
Szakközépiskola szombaton a Művészetek Házában.

Az ünnepélyen Kovács János igazgató tekintett vissza 
az alapítás óta eltelt évszázad történéseire.

– Iskolánk tanárai, tanulói erejének, teljesítményé-
nek köszönhetően történelmünk legviharosabb száz 
évét átélve ma is fennáll a nevét 1993 októbere óta vi-
selő Andrássy Gyula Szakközépiskola – mondta.

Hoffmann Rózsa, oktatásért felelős államtitkár le-
vélben, Demeter Ervin megyei kormánymegbízott 
beszéddel köszöntötte mindazokat, akik „hozzátettek 
az iskola történelméhez, fejlődéséhez”.

A város nevében Kiss Gábor alpolgármester üd-
vözölte a szakközépiskolát, mely – mint mondta – az 
elődökhöz hűen széles körű műszaki, informatikai és 
gazdasági tudással vértezi fel az ott tanuló fiatalokat.

– Továbbra is nagyszabású céljai vannak az intéz-
ménynek, nem véletlen, hogy a Bosch partnert lá-

tott bennük. Az iskola Miskolc szakképzésének zász-
lóshajója, érdemeit májusban Nívódíjjal ismerte el a 
közgyűlés – emlékeztetett Kiss Gábor.

A Bosch részéről Uwe Mang gazdasági igazga-
tó hangsúlyozta, hosszú távú együttműködésre szer-
ződtek az Andrássy Gyula Szakközépiskolával.

A köszöntőket követte a centenáriumi műsor, me-
lyen volt és jelenlegi diákok, illetve tanáraik egyaránt 
szerepeltek.                                            S. P. | fotó: Mocsári L.

Sebestyén László: „igazságos hőmennyiség-számlázást kértem!”
Törvényben vagy kormányrendelet-
ben szabályozzák az adott légköb-
méterű lakások maximális távhődíját 
– ezt javasolta hétfőn interpellációjá-
ban Sebestyén László (Fidesz) ország-
gyűlési képviselő, aki a problémával 
lakossági megkeresésre, valamint a 
Miskolc Televízió érdeklődésére kez-
dett el foglalkozni.

Sebestyén László szerkesztőségünk 
megkeresésére elmondta, a távfű-
téses lakások távhődíjának elszá-
molásával kapcsolatban Miskol-
con több lakó is megkereste, ezért 
arra kérte a kormány képvisele-
tében Fónagy János államtitkárt, 
hogy helyén kezelje a problémát.

– A felújítás végén néhány lakó 
azt tapasztalta, nemhogy kisebb lett 
a számlán szereplő összeg, de még 
nőtt is, egyes esetekben jelentős mér-
tékben – mondta Sebestyén László. 
Kiemelte, rendre azoknak kellett fi-
zetnie többet, akik a hőközponttól 
távol, a társasházak szélső lakásai-
ban laktak, míg a központ közelében, 
esetleg körbefűtött lakásban tényle-
gesen kisebb lett a távhődíj.

– Egy igazságos, arányos hő-
mennyiség-számlázást kértem, 
ami kizár minden olyan szubjek-
tív elemet, mely a számlák vég-
összegét esetleg torzíthatná. Nem 
tartom igazságosnak, hogy a 
hőközpont közelségétől, illetve 

a lakás elhelyezkedésétől függő-
en egy garzonlakás távhőszámlája 
nagyobb legyen, mint egy lénye-
gesen nagyobb, többszobás lakásé, 
így azt kértem interpellációmban, 
hogy törvényben vagy kormány-
rendeletben szabályozzák az 
adott légköbméterű lakások ma-
ximális távhődíját. Esetleg, hogy 
a hőszolgáltatók vizsgálják felül a 
lakóközösségek által megállapí-
tott költségmegosztási arányokat – 
hangsúlyozta Sebestyén László. 

Mint kiemelte, a panellakás-
ban lakóknak is védelmet kell 
nyújtson a kormány egy igazsá-
gos számlázási rendszerrel „főleg 
a mai helyzetben, amikor a csalá-

dok bevételeinek elég nagy része a 
rezsiköltségek kifizetésére megy el”.

Mint arról az MTI parlamenti 
tudósításában beszámolt, Fónagy 
János válaszában kijelentette, hogy 
társadalmilag nem igazságos az 
az egyes társasházak által kitalált 
rendszer, amelyik szerint kizárólag 
a költségosztók alapján számláz-
ták ki a díjakat. A kormány viszont 
olyan rendeletet dolgozott ki és fo-
gadott el, amelyik alapján – ha a tu-
lajdonosi közösség fűtési költség-
megosztókat alkalmaz – a távhődíj 
30-50 százalékát légköbméter-ará-
nyosan, a többit részét pedig a fo-
gyasztás alapján kell kiszámítani.

Tajthy Á.

Kiss János a munkahelyteremtésről: „bakot lőtt az ellenzék”
Bakot lőtt az ellenzék, amikor a vá-
rosvezetés munkahely-teremtési tö-
rekvéseit elégtelennek ítélte – jelen-
tette ki a Fidesz frakcióvezetője, aki 
azon viszont nem csodálkozik, hogy 
a közbiztonság és az élhető város 
megteremtését nem emlegették fel.

A múlt héten előbb Simon Gábor, 
az MSZP miskolci elnöke számolt 
be róla, hogy összevont taggyű-
lést tartott a párt miskolci szerve-
zete, hogy értékelje a városvezetés 
eddigi tevékenységét, és elsősorban 
a munkahelyteremtést kérték szá-
mon. Pénteken a helyi Jobbik is a 
munkanélküliséget jelölte meg leg-
nagyobb problémaként, hozzátéve, 
hogy húsz éve nem sikerült meg-
állítani az elvándorlást a városból, 
2010 decembere óta 4500 fővel 
csökkent Miskolc lakossága.

Kiss János, a Fidesz miskolci 
frakcióvezetője erre reagálva hét-

főn elmondta, mivel két éve vet-
te át a Fidesz – KDNP pártszövet-
ség a város irányítását, így többen is 
igyekeznek egyfajta értékelést ké-
szíteni az eddigi tevékenységükről. 
Ennek tudják be az ellenzéki meg-
szólalást is. A kritikával kapcso-
latban megjegyezte, amikor 2010-
ben a választási kampányukat 
elindították, három területen ígér-
tek változást: a közbiztonság, mun-
kahelyteremtés és élhető város. A 
kritika a háromból csak a munka-
helyteremtést érintette, amin nem 
csodálkoznak.

A közbiztonság terén elmond-
ható, hogy jó eredményeket értek 
el, több rendőr és közterület-felü-
gyelő van az utcákon, bevezették 
a lovas mezőőrséget, rendszere-
sek a közbiztonsági akciók, növel-
ték a térfigyelő kamerák számát, 
tehát számos intézkedés van ezen 
a vonalon. Fontos tényként em-

lítette meg azt is, hogy ötven „fé-
szekrakó” már elhagyta az Avast 
a szisztematikus munkának kö-
szönhetően. Ezzel szemben 3-4 
hete várják a szocialisták válaszát 
a konkrét kilenc kérdéssel kap-
csolatban, amit a Fészekrakó-ügy 
kapcsán tettek fel.

Az élhető város kapcsán véle-
ménye szerint szintén magukért 
beszélnek az intézkedések: kiváló-
an teljesít a színház, a filmfesztivál 
a legnagyobbá nőtte ki magát itt-
hon, a Miskolci Vásárokon nagy lá-
togatószám van, és a sörfesztivál is 
nagyon jól teljesített.

A munkahelyteremtéssel kap-
csolatos ígéreteiket tartják, hang-
zott el. Soós Attila, a közgyűlés 
városgazdálkodási bizottságának 
elnöke a munkaügyi központ leg-
frissebb jelentéséből idézett né-
hány számot: 8,2 százalékkal csök-
kent az álláskeresők száma, mióta 

vezetik a várost, a 2010. decembe-
ri számhoz képest a munkanélkü-
li álláskeresők száma 10 százalék-
kal kevesebb. A munkanélküliségi 
arány szintén csökkent hosszú 
évek után a városban, miközben 
a szocialista városvezetés a 2002-
es 8662 regisztrált munkanél-
küli számot 2009-re feltornázta  
12 839-re.

A városvezetés törekvését a vál-
lalkozói szféra is elfogadja és tá-
mogatja, hiszen nemcsak az ön-
kormányzati programok növelik 
az állással rendelkezők számát, ha-
nem befektetők is érkeznek. Ezt a 
törekvést folytatják új ipari zónák 
kijelölésével, vagy a 112-es hívó-
szám központjának építésével. A 
bizottsági elnök szerint a demográ-
fiai adatokból az is látszik, hogy a 
természetes öregedés okozza a fo-
gyó népességet és minimális az el-
vándorlás.
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Újabb fejlesztések 
a láthatáron
A hatékony és sikeres együttmű-
ködés érdekében egyeztettek 
csütörtökön a város vezetésével a 
Miskolcra betelepült, itt működő 
nagyvállalatok.

A Nemzeti Külgazdasági Hiva-
tal (HITA) által kezdeménye-
zett, Miskolc vezetése és a Mis-
kolc Holding Zrt. által szervezett 
találkozó kiváló lehetőséget biz-
tosított arra, hogy a városban 
működő, a foglalkoztatásban 
aktívan részt vevő nagyvállala-
tok vezetői tapasztalatot cserél-
jenek, elképzeléseiket és javas-
lataikat megosszák egymással, 
valamint új üzleti lehetőségekről 
is tárgyaljanak.

Az eseményen 17 nagyvál-
lalat vezetője volt jelen, többek 
között Diego Massida, a Voda-
fone Hungary vezérigazgató-
ja, Uwe Mang, a Robert Bosch 
Energy and Body Systems Kft. 
cégvezetője, Gerhard Lederer, a 
Gustav Wolf Miskolci Drótgyár 
Kft. gyárvezetője. Képviseltette 
magát az Áti Depó, a Bay Zoltán 
Intézet, az Evosoft Hungary, a 
FUX Zrt., a nemrégiben új üze-
met nyitott Mirelite Mirsa, illet-
ve a Halbo MCE Zrt., a Miskol-
ci Likőrgyár, a TS Hungaria Kft., 
az Észak-magyarországi Infor-

matikai Klaszter és a(z) United 
Call Centers Kft. is.

– A városvezetés számára ki-
emelt jelentőségű az itt műkö-
dő vállalkozások visszajelzése 
– hangsúlyozta az eseményen 
Kriza Ákos polgármester. – Mis-
kolcon jelenleg is vannak olyan 
vállalatok, amelyek újabb fej-
lesztéseken, bővítéseken gon-
dolkoznak, melyet a város – le-
hetőségeihez mérten – támogat.

Juhász Nóra, a HITA Észak-
magyarországi Regionális Iro-
dájának vezető tanácsosa hozzá-
tette, hogy az elmúlt években a 
nagyvállalatok által megvalósított 
„újrabefektetések” és a barname-
zős beruházások értéke megha-
ladta a zöldmezős beruházáso-
két. Ez azt jelenti, hogy az összes 
befektetés körülbelül 50–70 szá-
zaléka származik az adott telepü-
léseken már működő vállalkozá-
sok bővítéséből, fejlesztéséből. 

Ehhez viszont területekre és 
megfelelő gazdasági környezet-
re van szükség, ezért azon dol-
gozunk, hogy új iparterületek és 
vállalkozóbarát gazdasági kör-
nyezet álljon rendelkezésére Mis-
kolcon – mondta Vécsi György, a 
Miskolc Holding Zrt. igazgató-
ságának elnöke az eseményen a 
nagyvállalatok vezetőinek.

Téliesítik a bedegvölgyi karámokat
Téliesítik a Miskolci Agrokultúra Kft. bedegvölgyi telepének 
állattartó helyeit. A héten építési munkák kezdődtek a man-
galicák és a szürke marhák karámjaiban is.

Ezek az állatok évszázadokon át ri-
deg tartásúak voltak, s kialakult el-
lenálló-képességüknek köszönhe-
tően télen sem igényelnek fedett 
istállókat. Az állategészségügyi 
szabályok azonban előírják a vé-

dett helyek biztosítását, ezért mind 
a szürke marhák, mind a mangali-
cák számára létrehoznak ilyeneket, 
tudtuk meg Lantos Ottó ügyveze-
tő igazgatótól. A szürke marhák 
karámjában mintegy 200 négyzet-

méteres, három oldalról védett, fe-
dett részleget alakítanak ki, az épí-
tés a hét közepén kezdődött. A 
mangalicáknál eddig is volt egy fe-
dett terület, ezt most – ponyvákkal, 
szalmabálákkal – szintén körbeke-
rítik három oldalról, hogy védje az 
állatokat a viharos szelektől, hófú-
vásoktól.

Mint ismeretes, a Miskolci 
Agrokultúra Kft. év elején alakult 
meg, a Miskolc Holding Zrt. tag-

vállalataként, a város mezőgazda-
sági területeinek a hasznosításá-
ra. A művelés alá vett bedegvölgyi 
területet tavasszal megtisztították, 
majd megépítették az állattartó he-
lyeket, karámokat, kiszolgáló he-
lyiségeket. Május végén 67 manga-
licát helyeztek el karámban, július 
végén pedig 40 szürke marha ér-
kezett. A Start program keretében 
33-an jutottak a telepen munkale-
hetőséghez az év második felében.

A karámok téliesítése előrelát-
hatólag egy hónapot vesz majd 
igénybe.                                Szepesi S.

„Történelmünk vízválasztó napja október 23.”
A Szentpéteri kapuban, a 
Romek-emlékoszlopnál 
kezdődtek meg október 19-
én az 1956-os forradalom 
és szabadságharc ’56. évfor-
dulójának városi megem-
lékezései, melyek a Földes 
Ferenc Gimnáziumban, a 
Miskolci Egyetemen, a Sza-
bó Lőrinc-, majd a Misley 
Emese-emléktáblánál, vé-
gül a Digép munkástanácsra 
emlékezve folytatódtak.

A Romek-emlékoszlopnál a ha-
gyományokhoz híven a 10-es szá-
mú Petőfi Sándor Általános és Ma-
gyar–Angol Két Tanítási Nyelvű 
Iskola és a Rónai Ferenc tagisko-
la harmadik osztályos tanulói ad-
tak műsort Az ünnepség végén az 
emlékezés koszorúját helyezték el.

A második világháború és 1956 
hősi halottai, valamint a megtor-
lások mártírjai tiszteletére állí-
tott márványtábla előtt tartották 
a Földes Ferenc Gimnázium ün-
nepi megemlékezését, amelyen a 
vendégeken és tanárokon kívül 
az osztályok képviseletében há-
rom-három diák vett részt. Rövid 
kulturális műsort követően vitéz 
Drahos István nyugállományú ez-
redes mondott ünnepi beszédet. 
Az ünnepség zárásaként megko-
szorúzták az iskola bejárata mel-
lett, kívülről elhelyezett, az 1956-os 
Széchenyi István Gimnáziumnak 
emléket állító táblát is.

Szabó Lőrinc Kossuth utcai em-
léktáblájánál a Szabó Lőrinc Ál-
talános Iskola, Misley Emese, a 
mártírhalált halt 13 éves kislány 
emléktáblájánál pedig a Bársony 
János Általános Iskola adott ün-
nepi műsort. A Munkácsy köz-

ben található emlékhelynél Csöbör 
Katalin országgyűlési képviselő 
mondott ünnepi köszöntőt. 

– Sokáig még beszélni sem volt 
szabad róla itthon, s addig minket, 
a mi szabadságharcunkat ünnepel-
te a világ. A történelmünk során 
nem sokszor fordult elő, hogy kül-
földi írók, költők dicsőítették mű-
veikben a magyarok forradalmát, 
1956-ot követően ez volt a helyzet 
– mondta Csöbör Katalin. Majd 
1989-ben először – folytatta – mi is 
szabadon ünnepelhettünk október 
23-án, végre egységes lett a magyar 
nemzet, de csak egy pillanatig.

Kiemelte, a szovjet csapatok be-
vonulásakor nem a rend, hanem a 
szovjet rendszer és az egypártrend-
szer helyreállítása volt a cél, azon-
ban ez volt az a forradalom, mely 
először megroppantotta a sokáig 
megdönthetetlennek hitt szovjet 
birodalmat.

– Nekünk, magyaroknak tud-
nunk kell, hogy történelmünknek 
mennyire fontos, vízválasztó nap-
ja október 23-a. A mai szabadsá-
gunk az 1956-os forradalomból 
sarjad ki – zárta beszédét az Alap-
törvény egyik mondatával Csöbör 
Katalin.

A Digép-munkástanács emlék-
táblájánál is lerótták kegyeletüket 

pénteken a közelgő október 23-a 
alkalmából. Az ’56-os forradal-
már hősökről Csorba István, a Tár-
sadalmi Igazságtételi Bizottság te-
rületi elnöke emlékezett meg. Az 
emléktáblánál a Komlóstetői Ál-
talános Iskola diákjai adtak ünne-
pi műsort.

Központi ünnepségen emlé-
keztek meg a Miskolci Egyete-
men is a forradalom áldozatairól 
és mindazokról, akik részt vet-
tek és életüket vesztették a dikta-
túra elleni forradalom és a szovjet 
megszállás ellen folytatott szabad-
ságharcban. A pénteki eseményen 

’56-os egyetemisták is felszólal-
tak. Az ünnepi műsort követően 
a megemlékezők koszorúkat he-
lyeztek el a Szalay-domborműnél, 
illetve a tisztelgés virágait az Em-
lékparkban. Az ünnepség része 
volt az áldozatok emléktábláinak 
megkoszorúzása és a Hallgatói és 
Doktoranduszhallgatói Önkor-
mányzat Hagyományápolásért-
díjának átadása is.

Megkoszorúzták péntek reggel 
az 1956-os forradalom alkalmából 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kórház és Egyetemi Oktató Kór-
ház orvosszállójánál a névadó Tóth 
Ilona emléktábláját is. Az esemé-
nyen Nagy Kálmán országgyűlé-
si képviselő, osztályvezető főorvos 
átadta a kórháznak a Wittner Má-
ria által erre az alkalomra készített 
’56-os, nemzeti zászlót.

Október 23-án, kedden dél-
előtt a Széchenyi-emléktáblánál, a 
Zsolcai kapui emléktáblánál, Nagy 
Attila szobránál és a megyei mun-
kástanácsok emléktáblájánál rója 
le kegyeletét az ünneplő tömeg, 
majd délután a Hősök temetőjé-
ben, a Hősök terén és a Művésze-
tek Házában folytatódnak a prog-
ramok.
T. Á., Cs. L., K. I., K. J. | fotó: M. L., K. A.

Érdemes készülni a télre: 
elfagyhatnak a vízórák! 
Elfagyhatnak a vízórák a hideg-
ben, ha nincsenek elég mélyen 
vagy megfelelően szigetelve – 
erre figyelmeztet az időjárás vál-
tozása kapcsán a MIVÍZ. A tönk-
rement mérőműszerek cseréjét 
a fogyasztóknak kell megfizet-
niük.

Évről évre visszatérő probléma, 
főleg a fagyzugos területeken 
– mint például Ómassa, Bükk-
szentlászló vagy Pereces –, hogy 
azok a vízórák, amelyek az épü-
leteken kívül vannak, elfagyhat-
nak a hidegben.

Dozsnyák Péter, a MIVÍZ Kft. 
építési és hibaelhárítási üzletág-
vezetője elmondta: a vízmérő 
akna karbantartása és a vízmérő 
fagyvédelme a fogyasztó köte-
lessége. Ezt leginkább megfele-
lően megépített műtárggyal le-
het megoldani.

– Sajnos sokszor tapasztal-
juk, hogy a lebúvó nyílás nem 
megfelelő módon, vagy egyál-
talán nincs fedve. Előfordul pél-
dául, hogy egy egészen vékony 
vaslemezt tesznek rá, ami áthűl, 
mintegy „áthúzza” az aknába a 
talaj menti fagyokat, közvetíti a 
mérőre, illetve a vezetékre. Erre 
megoldás lehet a szabványos 
öntvény fedlapok elhelyezése – 
figyelmeztetett Dozsnyák Péter.

Mint fogalmazott, az aknában 
lévő vízórát nem érdemes szö-
vettel burkolni, szigetelni min-
dig az aknafedlap környezeté-
ben kell. Az elfagyás megelőzése 
érdekében még a tél előtt hasz-
nos vízteleníteni a rendszert, 
mert ellenkező esetben, az elfo-
lyó vízen kívül is jelentős javítá-
si költséggel kell majd számolni, 
és az elfagyott mérő cseréjének 
költsége is a fogyasztót terheli.

Két pályázat, mintegy 180 milliós támogatás
Csaknem nyolcvanmilliós pályáza-
ti támogatással kezdődött meg nem-
régiben Miskolcon az árvízi károk 
helyreállítása. Jelentős szakaszon és 
ugyancsak jelentős értékben zajlik a 
Szinva-patak medrének rendezése is. 

A beruházás keretében kiépül a 
Hajnal, Kokilla és Vasöntő utca 
csapadékvíz-hálózata, szilárd bur-
kolat kerül a Hajnal, Kokilla és Bla-
ha Lujza utcára.

Az eredendően zúzalékos utak 
leaszfaltozásával megelőzhető, 
hogy egy esetleges későbbi árvíz 
újra közlekedésre alkalmatlanná 
tegye az úttesteket. A zárt csapa-
dékrendszer kiépítésével megoldó-
dik a felszíni csapadékvíz elvezeté-
sének problémája is.

Az önkormányzat saját forrás-
ból megépíttet a Kokilla utcán egy 

negyven méter hosszú támfalat is, 
az út megtámasztására.

A projekt összköltsége több 
mint 83 millió forint. Ebből mint-
egy 79 millió a támogatás, amihez 
Miskolc négymilliós önrésszel já-

rul hozzá. A felújítás az Észak-
magyarországi Operatív Program 
keretein belül zajlik, az Euró-
pai Unió és az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásával.

Hasonló finanszírozással, száz 
százalékos ÉMOP-támogatással 
kezdődött meg a napokban, mint-
egy 780 méteres szakaszon, a Szin-
va-patak medrének rendezése is.

– A Köztársaság és a Blaha Luj-
za utcák közötti területen kijavít-
ják a 2010 nyarán lehullott, hatal-
mas csapadékmennyiség okozta 
károkat – mondta el Pásztor Imre, 
a Miskolc Holding Zrt. kommu-
nikációs vezetője. Az érintett te-
rületen eltávolítják a mederben 
lévő növényzetet, a megtisztított 
szakaszokat pedig burkolattal lát-
ják el. 

– A munkának köszönhető-
en megnő a meder vízszállítási ké-
pessége, csökken a területen a víz-
kár-veszélyeztetettség – mondta el 
Pásztor Imre. A több mint százmil-
liós projekt eredménye összességé-
ben egy rendezett Szinva-part lesz 
az érintett mederszakaszon. 

Sz. S. 

Pótolják a fákat, téliesítik 
a közterületeket
A Zöld Nyíl projekt kapcsán mint-
egy 80 kiszáradt facsemete és 
100-120 cserje pótlása történik 
meg október 31-éig. A közterüle-
tek téliesítése során légtelenítik a 
szökőkutakat, ahol szükséges, ott 
letakarással is védekeznek.

A város frekventált helyei ősz-
szel és télen sem maradnak vi-
rág nélkül, a virágágyásokba, 
az úgynevezett egynyári virá-
gok helyére árvácskákat ültet-
nek, amelyekben a tél és a hideg 
nem okoz kárt. A fákat is galy-
lyazzák: a város nagyjából ezer 

kijelölt fájából eddig mintegy 
600 fát raktak rendbe. Felkészül-
tek az avar összegyűjtésére és el-
szállítására is. 

– A Városgazda Kft. állomá-
nyából 90 dolgozó foglalkozik a 
város rendjének, tisztaságának 
biztosításával, zöldterületeinek 
gondozásával. Ezen kívül folya-
matosan, mintegy 400 közfoglal-
koztatott segíti a takarítási körze-
tek és a parkgondozó csoportok 
munkáját – mondta el Pásztor 
Imre, a Miskolc Holding Zrt. 
kommunikációs vezetője. 

Sz. S.
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„Időtálló célzattal írok”

A „hetvenkedő” Serfőző Simon, 
József Attila-díjas költő előtt tisz-
telegtek barátai, ismerősei az Iro-
dalmi fonó 34. találkozóján. Mint 
az ünnepelt elmondta, mindig 
időtálló célzattal írta verseit, me-
lyek közül jó néhányat nemrég 
kötetbe gyűjtött a jeles évforduló, 
70. születésnapja alkalmából.

 
– Nem számoltam, de körülbe-
lül 40 év termése szerepel eb-
ben a kötetben – mondta a Jó-
zsef Attila-díjas Serfőző Simon, 
akit barátai közelgő születésnap-
ja alkalmából köszöntöttek múlt 
pénteken a „Múzsák kertjében”. 
– Bevallom, nem volt könnyű ki-
választani a kötetben szereplő 70 
verset, hisz’ mindegyik művem-
hez atyai szeretettel kötődöm, 
gyermekeimnek tartom őket.

Mint elmondta, az „indu-
lás” ideje, azaz a ’60-as évek ele-

je, az akkori paraszti, tanyasi vi-
lág ugyanúgy megjelenik benne, 
mint a költő életébe nagy válto-
zást hozó „városba sodródás”. 
Ugyanakkor több szerelmes és 
gyerekvers is megtalálható a Vi-
lágfa című verseskötetben. Így 
véleménye szerint „talán a fiatal 
olvasók is ugyanolyan rokon-
szenvvel olvassák majd, mint az 
idősebb korosztály tagjai”.

– Azok közé a költők közé 
tartozom, akik annyira azért 
nincsenek elragadtatva maguk-
tól, és folyton a hibáikat keresik. 
Én gyakran bele szoktam nyúlni 
a kifejezéseimbe, még érzékle-
tesebben, még költőiebben sze-
retnék fogalmazni. Időtálló cél-
zattal írok, minden erőmmel és 
tehetségemmel szolgálom, ami-
re állítólag teremttettem – hang-
súlyozta.

K. I. | fotó: M. L.

Naplókba zárt XX. század
„Ha most nem gyűjtjük össze 
ezeket a naplókat, akkor soha” – 
mondja Kunt Gergely, a Miskol-
ci Egyetem Bölcsészettudományi 
Kar Történettudományi Intéze-
tének tanársegédje, utalva arra, 
hogy a „kisember” gondolatait 
tükröző XX. századi naplók több-
ségét még senki nem dolgozta 
fel – sokról ugyanis még nem tud 
senki, magánemberek tulajdoná-
ban vannak.

– Korábban adtam fel hirdetést 
országos lapokban, így került 
hozzám Judith naplója is, mely-
ben egy Pécs környékén élő lány 
gondolatait ismerhetjük meg a 
XX. század első feléből. Körül-
belül 13 éves korában kezdte 
el írni a naplót, és nagyjából 10 
évig írta, 1949-ig van benne be-
jegyzés – mondja.

A politikai döntéshozók nap-
lóival szemben egy attól akár tel-
jesen eltérő perspektívát ismer-
hetünk meg az „átlagember” 
feljegyzéseiből, teszi hozzá Kunt 
Gergely. Mint mondja, Judith 
naplójából is megtudhatjuk, a 
gyerekek, a szülők hogyan gon-
dolkodtak, hogyan határozták 
meg önmagukat, milyen ünne-
peket tartottak meg, vagy akár 
azt is, jártak-e templomba.

Olyan képet, információkat 
kaphatunk tehát a korról, adott 
esetben a XX. század első feléről, 
amit a tanársegéd véleménye 
szerint „sehol máshol nem tu-
dunk meg”. A korabeli sajtó más 
képet mutat, a politikai döntés-
hozásban valamilyen szinten 

résztvevők feljegyzései szintén, 
a történelemkönyvekben pedig 
nem jelenhet meg egy diák véle-
kedése az adott kor eseményei-
ről. Kunt Gergely hozzáteszi, 
azért választotta kifejezetten a 
naplókat, mert „írója napi rend-
szerességgel rögzíti” élményeit, 
gondolatait – szemben például 
az emlékiratokkal, amiket befo-
lyásolhat az írás idejének kor-
szelleme, de akár az is előfordul-
hat, hogy másképp emlékszik 
már vissza az eseményekre.

– Olyan naplókat kapok ál-
talában, amikről senki nem tud 
semmit. A disszertációmhoz 
felhasznált 15 naplóból 8 ma-
gántulajdonban volt, mindössze 
7-et adtak csak ki eddig. 

Rengeteg időt vesz igény-
be egy-egy napló feldolgozása, 
de megéri a befektetett munka 
a tanársegéd szerint, tervei sze-
rint könyvben foglalja majd ösz-
sze a naplókat. Mint mondja, az 
országban egyedül Miskolcról 
nem talált még naplót.

– Szívesen fogadok bárki-
től naplót. Eddig azt tapasztal-
tam, hogy készségesen meséltek 
a naplók kapcsán a „tulajdo-
nosok”, és hasznosnak tartják, 
hogy valaki feldolgozza őket. 
Bízom abban, hogy Miskolcról 
is sikerül naplót szereznem. A 
kunt.gergely@gmail.com címre 
várom azok jelentkezését, akik 
egészen az 1960-as évekkel be-
zárólag rendelkeznek naplóval – 
hívta fel a lakosok figyelmét a ta-
nársegéd.

Kujan I.

Broadway-hangulat, fény és csillogás
Igazi Broadway-hangulat 
volt pénteken este a Nagy-
színházban, hiszen Szinetár 
Dóra és Ullmann Mónika 
főszereplésével bemutatták a 
Chicago című musicalt.

Béres Attila rendező jegyzi a világ-
hírű musical miskolci előadását, 
amelyet a Miskolci Nemzeti Szín-
ház Nagyszínházában mutattak be 
pénteken este. Számára nem isme-
retlen ez a színpadi forma, mint ki-
emelte, pályája során sok musicalt 
rendezett, nagyon nehéznek magát 
a műfajt tartja.

– Ha az ember vállalja, hogy szín-
padra állítja a Chicagót, két út lehet-
séges. Az egyik, hogy úgy valósítja 
meg, ahogyan azt megírták, azzal 
a szándékkal, hogy egy nagymusi-
calt hozzon létre. A másik megol-
dás, hogy egy olyan ötletet talál ki 
rá, amivel lehozza a földre, alterna-
tívvá teszi. Mindkét út járható, mi 
azonban azt választottuk, hogy egy 
Broadway-szerű nagymusicalt ho-
zunk létre – tette hozzá Béres Attila.

A rendező véleménye szerint 
ma már nem kell gyilkosnak len-
ni, hogy valaki az újságok címlap-
jára kerüljön. 

– Nem kell valami egyedit ten-
ned, hogy híres légy. Egy előadás-

ra például sokan azért kíváncsiak, 
mert a híresség levetkőzik. Ez bor-
zasztó. Az ilyen jelenségek miatti 
dühöm vezérelt rendezés közben 
– emelte ki.

A darab szembesíteni kíván. Fel-
ébreszteni a nézőt, vegye észre, ki-
ért rajong. A húszas évek Chicagó-
jában játszódó történet kíméletlen 
pontossággal mutatja be a folya-
matot, ahogyan az igazság helyét 
átveszi a manipulált közvélemény. 
Béres Attila szerint a musical na-
gyon feszes és nehéz műfaj, mint 
kiemelte: csak akkor érdemes a 
Chicagót színpadra vinni, ha van 
két ilyen színésznő.

– Azt, ahogyan a Chicagóban 
kell táncolni, nagyon sokáig kell ta-
nulni. Ha van két ilyen tehetséges, 
jó hangú, jól táncoló színésznő, ak-
kor vétek volna nem bemutatni a 
világ legnépszerűbb musicaljét – 
hangsúlyozta.

Ullmann Mónika már nem elő-
ször áll a miskolci nemzeti desz-
kájára, hogy elvarázsolja a közön-
séget. Belépője erős, hiszen talpig 
véres, amikor először megpillant-
ja a közönség. Mint a színésznő 
kiemelte, Velma figurája a gyil-
kosság előtt is érvényes, de a nyil-
vánosságot akkor kapja meg, ami-
kor már ölt.

– A revüsztár is kiszolgáltatottá, 
elesetté, magányossá válhat az élet 
egyes helyzeteiben. Olyan hely-
zetben, ami ismeretlen a számára. 
Ezt megélni, láttatni remek érzés. 
Roxie és Velma a darab különbö-
ző pontjain találkozik egymással, 
ezek az ütközések teszik izgalmas-
sá, pulzálóvá a darabot – hangsú-
lyozta.

A csillogás, a sztárvilág, a látvány, 
a zene és a tánc tökéletes kombiná-
ció ahhoz, hogy a nézőt magával 
ragadja az előadás, ám a darabban 
több van, mint a felszínes „pompa”, 
ez pénteken már bebizonyosodott.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Istenre való rákérdezés – és a manószobor 
Az Évad drámája mellett az Évad 
szerzője programsorozatot is meg-
hirdette a Miskolci Nemzeti Színház. 
A rendezvények természetesen az 
előadás köré szerveződnek – Háy Já-
nos: Gézagyerek című darabjának 
premierjét csütörtökön tartották. De 
manószobor is készült, kiállítás nyílt 
már a premier napján.

Az Évad szerzője programsorozat 
egy kortárs magyar szerzőt ünne-
pel egy egész évadon át – most Háy 
János áll a középpontban. A szezon 
során többször is Miskolcra érke-
zik a szerző, bemutatják egy darab-
ját és számos kísérőrendezvénnyel 
ünneplik és hívják fel a figyelmet az 
alkotóra s munkásságára. A sorozat 
legfontosabb eleme természetesen 
Háy János Gézagyerek című isten-
drámájának bemutatása, a miskol-
ci nemzeti Játékszínében.

A darabot Rusznyák Gábor ál-
lította színpadra. Mint a rendező 
kiemelte, a művészeti tanács kö-
zös döntése volt, hogy Háy János 
legyen az első kortárs szerző, aki-
vel egy évadon át több eseményen 
foglalkoznak, az azonban, hogy 

melyik darabját állítsák színpadra, 
már az ő választása volt.

– Amikor eldőlt, hogy én ren-
dezem meg Háy János egy al-
kotását, kézenfekvő volt, hogy a 
Gézagyereket választom. Nemcsak 
azért, mert kötődöm hozzá, már 
rendeztem Marosvásárhelyen, ha-
nem azért is, mert fontos alkotás-
nak tartom. Amikor a szerzőre gon-
dolok, ez az első mű, ami eszembe 
jut – árulta el a rendező.

Háy János alkotásának műfaja 
istendráma, ami a rendező számá-

ra leginkább az Istenre való rákér-
dezést jelenti.

– Nehezen konkretizálható kér-
dés ez. Nem vagyok alapvetően val-
lásos ember, ez a darab Istenre kér-
dez rá. Arra, hogy ha létezik, ha tud 
rólunk, tehet értünk, vagy ellenünk 
bármit, akkor miért nem tesz, vagy 
éppen miért tesz – mondta. 

Géza egy autisztikus fiú. Mint a 
rendező elárulta, számára érdekes, 
hogyan lehet ezt színházi nyelvre 
fordítani. Mint kiemelte, számá-
ra a főhős gyermekember, aki még 

képes elfogadni egy asztalról, hogy 
alatta vár van, egy saját zárt világ.

– A gyerekek is meg tudnak fo-
galmazni olyan tiszta, pontos gon-
dolatokat, amelyek után még a fel-
nőttek is elszégyellhetik magukat 
– tette hozzá a rendező, aki az egy-
formaság felismerését tartja a leg-
fontosabbnak. Az életet eleinte 
csodaként látjuk, majd a minden-
napok egyhangú rendszerében az 
élet hirtelen véget ér. – Az élet nem 
fekete vagy fehér, hanem a szürke 
ezer árnyalata – tette hozzá.

A Gézagyerek című istendrámát 
csütörtökön este mutatták be a Já-
tékszínben, de ugyanezen a napon, 
a MissionArt Galériában Háy Já-
nos képeiből nyílt kiállítás, a Zrí-
nyi Ilona Gimnáziumban pedig a 
szerző rajzai alapján felépült a há-
romméteres Szomorúmanó, és ter-
mészetesen Miskolcra érkezett az 
évad szerzője, Háy János is.

Az évadban számos kapcsoló-
dó program lesz még, legközelebb 
november 14-én, amikor a MŰÚT 
folyóirat zenés pódiumestjének 
vendége lesz Beck Zoli a 30Y-ból. 

Kiss J. | fotó: Bócsi K. 

Múzeumpedagógia a Teletárban
Bekapcsolódna a múzeumpedagógi-
ai programokba a jövőben a Teletár, a 
Szentgyörgy utcai posta első emele-
tén található Távközlés-történeti Lát-
ványtár. Erről is szó esett azon az in-
formációs napon, melyen miskolci 
pedagógusoknak mutatták be a ta-
vasszal ötödik évébe lépett tárlatot.

Molnár György, a Teletár vezetője 
világszínvonalúnak és egyedülálló-
nak nevezte a Távközlés-történeti 
Látványtárat, mely az 1876-os év-
től kezdve napjainkig mutatja be a 
távközléstechnika fejlődését.

– A polcokon kiállított érdekes és 
látványos távíró- és telefonkészülé-
keken kívül telefonközpontok és a 

hazai távközlés történetének szinte 
minden távíró- és telefonközpont-
típusa, átviteltechnikai rendszere 
megtalálható, ez pedig tökéletesen 
alkalmassá teszi arra, hogy múze-
umpedagógiai programokon ke-
resztül hozzájáruljon a gyermekek 
tudásának bővítéséhez – mondta 
Molnár György.

A Magyar Postának mindig fon-
tos volt az, hogy korábbi korok 
technikáját megőrizze és bemutas-
sa az utókor számára, gyűjtemé-
nyük, tárlatuk folyamatosan bővül. 
A Teletár is ennek a bővülésnek 
köszönhetően került Miskolcra, a 
korábbi kiállítóhely szűkösnek bi-
zonyult, Miskolcon pedig – mivel a 

modern technika már jóval kisebb 
helyen is elfért – volt hely, így 2006-
ban megkezdték az átalakítást, 
2007 májusában pedig, a távközlés 
világnapján megnyitották azt.

T. Á. | fotó: J. Á.

Elismert docens
A Miskolci Egyetem docense, 
Kirs Eszter vehette át az idei 
Herczegh Géza Nemzetkö-
zi Jogi Emlékérmet és ösztön-
díjat. A Herczegh Géza özve-
gye által létrehozott alapítvány 
elismerését október 11-én ad-
ták át Budapesten. Kirs Esz-
ter – aki idén ősztől a Nem-
zetközi Jogi Tanszék vezetője 
– oktatómunkáján túl egye-
bek közt jogászi teendőket is 
ellátott a védelem képvisele-
tén belül az ENSZ volt jugo-
szláviai területeken elkövetett, 
emberiség elleni bűncselek-
mények nemzetközi törvény-
székén (ICTY).
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Vélemények
A demonstráció meghirdetése 
óta sokan kifejtették véleményü-
ket. Az alábbiakban rövid össze-
foglalót adunk azok véleményé-
ből, aki ezen a héten szólaltak 
meg az ügyben.

» „Elutasítjuk a felelőtlen poli-
tizálást!” – A Fidesz miskolci szervezete 
elutasítja a politikai önérdeknek ezt az üres 
és felelőtlen megnyilvánulását. Elutasítjuk 
a jobbikos „semmi nem jó” politizálást, mert 
nem rendet teremt, hanem heccel, és vég-
eredményben káoszt szül – írta közleményé-
ben Sebestyén László országgyűlési képviselő, 
a Fidesz miskolci elnöke. – Nincs szükségünk a 
Jobbik megkésett felhívására, mert nagyon jól 
ismerjük az Avas problémáit, és 2010 októbe-
re óta egyre sikeresebben dolgozunk a megol-
dásukon. Az Avason a problémák összetettek, 
és leginkább a rendszerváltozás után kialakult 
súlyos munkanélküliségre vezethetők vissza, 
állapítja meg Sebestyén László, hozzátéve: a 
gondokat még súlyosbították a Gyurcsány-
kormány és a Káli-féle városvezetés bűnei, el-
sősorban a Fészekrakó-akció. – A bíróságon 
folynak a Fészekrakó-perek. A miskolci város-
vezetés már többször elmondta, hogy a Ka-
nadából hazaküldött romák nem számíthat-
nak új lakásokra, ha a régin túladtak. Nem lesz 
több „fészekrakás”! Újra megkérjük azokat, 
akik segíteni nem akarnak, hogy legalább to-

vább ne ártsanak az avasi embereknek, a mis-
kolciaknak! – zárta sorait Sebestyén László.

» „Ne az Avason éljék ki politikai 
gyűlöletüket”. A kereszténydemokrata 
Nagy Kálmán, az Avas országgyűlési képvise-
lője arra szólította fel a Demokratikus Koalíci-
ót és a Jobbikot, hogy ne a miskolci Avason él-
jék ki a bennük „tobzódó politikai gyűlöletet”, és 
ne próbáljanak politikai hasznot kovácsolni az 
ott lakók nehéz helyzetéből. Kijelentette: mély-
ségesen elítéli a gyűlöletkeltést és a leghatáro-
zottabban tiltakozik ellene. Ezek a politikai erők 
olyan indulatokat korbácsoltak fel, amelyek ko-
rábban ott nem léteztek.

» „Vegyék meg a »fészekrakós« 
lakásokat”. Az MSZP négy országgyű-
lési képviselője – Simon Gábor városi elnök, 
Gúr Nándor megyei elnök, Varga László és Káli 
Sándor – keddi avasi sajtótájékoztatóján beje-
lentette: határozati javaslatot nyújtottak be a 
parlamentnek. Eszerint azt javasolják, az ön-
kormányzat vagy az állam lépjen fel a tulaj-
donjog megszerzése érdekében. A „fészek-
rakós” lakásokat vásárolják meg a debreceni 
stadion építésére szánt pénzből lecsípett egy-
milliárd forintból. A kezdeményezés támoga-
tására az Avason három helyen aláírásgyűj-
tést tartanak.

» „Jobbik és a hangulatkeltés”. A 
Lehet Más a Politika miskolci szervezete köz-
leményt adott ki, melyben kifejtik, hogy nem 
egy parlamenti párt feladata a rendfenntartás 
biztosítása és az igazságszolgáltatás gyakor-
lása. A demokratikus jogállamiság keretei kö-
zött kell rendezni a kialakuló társadalmi, szo-
ciális problémákat.

Rendőrségi mérleg
Három személyt állítottak elő, s 
négy fővel szemben kezdemé-
nyeztek szabálysértési eljárást a 
demonstrációk során.

Az eljárásokat feloszlatott tár-
sadalmi egyesület tevékenysé-
gében való részvétel miatt kez-
deményezte a rendőrség, az 
előállítások közbiztonságra kü-
lönösen veszélyes eszközökkel 
kapcsolatos szabálysértés miatt 
történtek. A megyében elren-
delt, fokozott rendőri ellenőrzé-

sek során egy országos körözés-
ben szereplő személyt is elfogtak 
– derül ki a megyei rendőr-főka-
pitányság összesítéséből. 

– A vonulásokkal érintett út-
szakaszokon időszakosan rész-
leges útlezárásokra került sor. A 
rendőrség a szükséges erőkkel 
hajtotta végre a biztosítási felada-
tokat – közölte Gaskó Bertalan 
irodavezető, aki a rendőrség ne-
vében köszönetet mondott Mis-
kolc polgárainak türelmükért és 
együttműködésükért.

„Köszönöm a felelős magatartást!”
Miskolcon nincs helyük a 
rendbontóknak! – jelentette 
ki szerdai sajtótájékoztatóján 
Kriza Ákos polgármester, aki 
a demonstrációk másnapján 
megköszönte a miskolciak 
nyugodt, felelősségteljes visel-
kedését, hogy nem ültek fel a 
provokációnak, a rendőrség-
nek pedig hogy szakszerűen 
biztosította a rendet.

Miskolc polgármestere szerdai, a 
demonstrációk előtt megtartott 
sajtótájékoztatóján elmondta: az 
elmúlt két évben komoly eredmé-
nyeket sikerült elérni a közbizton-
ság javítása terén, Miskolcon és az 
Avason is jelentősen javult az em-
berek közérzete, biztonságérzete. 

– Azoknak, akik most vonul-
nak, és az Avast politikai játszótér-
ré változtatják, nem az emberek 
biztonságérzete a fontos, hanem a 
politikai támogatás megszerzése 
– hangoztatta Kriza Ákos, aki sze-
rint a miskolci és az avasi embe-

rek nyugalomra vágynak. Különö-
sen felháborítónak nevezte, hogy 
olyan politikusok is részt vesznek a 
demonstrációban, akiknek koráb-
ban, a várost vezető MSZP-s politi-
kai garnitúra tagjaiként, nyolc évük 
lett volna rá, hogy rendet, stabil köz-
biztonságot teremtsenek Miskolcon 
és az Avason. Ehelyett azonban te-
ret engedtek a „fészekrakóknak”: 
a 2005–2009. közötti időszakban 
több száz ilyen család költözött be 
az avasi városrész lakásaiba. 

– Az előző városvezetés úgy pró-
bálta megoldani a problémát, hogy 
darabonként nyolcmillió forintért 
felvásárolt néhány olyan „fészek-
rakós” lakást, amelyek piaci értéke 
kétmillió forint volt. Tették mind-
ezt állami pénzen – fogalmazott 
Kriza Ákos, elmondva, hogy ösz-
szességében 273 problémás, „fé-
szekrakó” lakás van az Avason. 
Ezek közül 48-at már sikeresen ki-
ürítettek, jelentősen konszolidá-
lódott a helyzet a városrészben. 
Megerősítették a rendőrséget, a 
közterület-felügyeletet. Átfogó ha-
tósági ellenőrzéseket tartanak hét-
ről hétre a város különböző pont-
jain. Az ország legnagyobb szabású 

közmunkaprogramjának segítsé-
gével szakítottak a segélyosztogatás 
szemléletével. 

– Városi rendeletünknek kö-
szönhetően csak az kaphat támo-
gatást, aki rendben tartja a lakó-
környezetét. Szerintünk csak így 
lehet megadni a társadalomba való 
visszailleszkedés esélyét azok szá-
mára, akik elszoktak a munkától. 
Akik pedig ezt a segítő kezet nem 
fogadják el, azoknak nincs helyük 
ebben a városban! – tette hozzá 
Miskolc polgármestere.

Kriza Ákos arról is szólt, hogy a 
„fészekrakó-ügy” megoldását a tu-

lajdonviszonyok rendezése jelent-
heti.

– A „fészekrakós” lakásokat kö-
zösségi tulajdonba kell emelni, el-
kezdtük a tárgyalásokat annak ér-
dekében, hogy megtaláljuk erre a 
legjobb megoldást. Négyéves meg-
bízatást kaptuk, hogy rendet te-
gyünk, és mi eleget is teszünk en-
nek – hangsúlyozta a polgármester. 

Kriza Ákos a demonstrációk 
másnapján szomorúságának adott 
hangot – és köszönetet mondott a 
miskolciaknak.

– Fájó szívvel figyeltem a tegnapi 
nap történéseit, és arra gondoltam, 
hogy felelőtlen, magukat politiku-
soknak nevező emberek pár óra 
alatt tették tönkre mindazt, amit 
két év alatt a miskolciakkal közö-
sen felépítettünk. Ígérem: azon le-
szünk, hogy ezt a politikai haszon-
lesők által kialakított negatív képet 
újra pozitívra fordítsuk – fogalma-
zott Kriza Ákos. – A nyugalmat 
akaró miskolciak nevében felelős 
magatartást kértem mindenkitől. 
Köszönöm, hogy így tettek! Köszö-
nöm a rendőrségnek, a hatóságok-
nak is, hogy szakszerűen biztosí-
tották a rendet.                  Szepesi S.

„Mi itt itthon vagyunk!”
Egy avasi lakosnak a közösségfejlesz-
tő Dialóg Egyesületnek küldött levele 
hamar nyilvánosságot látott. Prókai 
Jolán többek között arról írt: ők már 
nem akarnak elköltözni. Leveléből 
röviden idézünk az alábbiakban.

„Számomra, és több más itt élő 
számára is elkeserítő, hogy már 
megint játszótérré próbálják deg-
radálni a lakótelepet, ahol a min-
dennapjaink jelentős részét tölt-
jük. Ráadásul éppen akkor teszik 
ezt, amikor kissé nyugodtabbak a 

kedélyek, mint az utóbbi években, 
hónapokban. (…) Történt valami. 
Az emberek elkezdtek felenged-
ni és mi egy hónapja eldöntöttük, 
hogy ha valami nagyon másként 
nem alakul az életünkben, nem fo-
gunk elköltözni még pár évig.

A média, mind a helyi, mind pe-
dig az országos, mostanában ke-
vesebbet foglalkozott vele, és nem 
emlékeztették állandóan arra az 
embereket, hogy milyen rossz hely 
ez itt, hogy innen csak menekül-
ni lehet, és hogy az Avas egy bűn-

tanya, már-már gettó. Valljuk be 
őszintén, hogy az Avassal foglalko-
zó cikkek jelentős része ezt sugallta.

Pedig sokunk számára úgy tű-
nik, hogy ez egy átlagos lakóte-
lep. Persze, akadtak, voltak, vannak 
problémák. (…) A mi lépcsőhá-
zunkban is él cigány család, és igen, 
Fészekrakó programmal kerültek 
ide. Vannak-voltak problémák, de 
valahogy nem olyan vészes. Persze, 
sokan örülnénk neki, ha másképp 
lenne. (…)

Tudom, hogy ezzel sokan más-
képp vannak. Azonban azt gondo-
lom, hogy egyikünkön sem segít 
az, ha különböző pártpolitikai ál-

lású emberek fel s alá masíroznak 
a lakótelepen. Köszönjük, de nem 
kérünk belőle.

Egyfelől nincs szükségünk segít-
ségre, ha ezt annak szánják. Nincs 
szükségünk arra sem, hogy más 
mutassa meg, hogy mit érzünk és 
más hívja fel a mi problémáink-
ra a figyelmet. Az pedig, hogy az 
egész országra vonatkozó általá-
nos problémákat, gondokat, felte-
véseket demonstráljanak itt, ahol 
az otthonunk van, egyszerűen fel-
háborítónak találom, találjuk. (…) 
Nem kell külső beavatkozás, ami 
indulatokat szít ott, ahol épphogy 
csillapodni kezdtek.”

„Tömeges séták” az Avasra, az Avasról
Három demonstráció zajlott 
szerdán, időben elhúzódva. 
A sort a Demokratikus Ko-
alíció (DK) kezdte, akiknek 
nagygyűlése délután térben 
és időben is szinte összeért 
a Jobbik rendezvényével. A 
Miskolci Cigány Nemzetisé-
gi Önkormányzat által szer-
vezett felvonulás pont má-
sik irányba haladt: nem az 
Avasra, hanem az Avasról.

A DK demonstrációja délután egy 
órakor kezdődött a Csabai kapu-
ban és az Ifjúság utcán előre beje-
lentett, félpályás útlezárással, mely 
a részvevők alacsony létszáma mi-
att – két óra alatt körülbelül 50-en 
gyűltek össze – csak forgalomlassu-
lást okozott. 

„Ne legyen játszótér”
Három óra után a demonstrá-
lók felvonultak az avasi városköz-
pontba, a Fényi Gyula téri játszótér 
mellett, ám a helyszínen lévő rend-
őrök, illetve médiamunkások lét-
száma még ekkor is meghaladta a 
tüntetőkét. Varga Gergő avasi ön-
kormányzati képviselő úgy fogal-
mazott, hogy szerinte az Avast több 
politikai erő játszótérnek tekinti, 
miközben a valós problémák meg-
oldásával nem foglalkoznak. Mint 

mondta, azért demonstráltak, mert 
nem engedhetik, hogy az ország 
bármely részéről érkezők az Avast 
rossz helynek minősítsék, ez ugyan-
is nem igaz.

Vadai Ágnes és Molnár Csaba or-
szággyűlési képviselő a szélsőjobb-
oldal szerintük káros erősödésére 
hívta fel a figyelmet. A tüntetései-
ken megjelenteket demokratikus 
néma tömegnek nevezve fogalmaz-
tak, hogy rajtuk kívül senki nem áll 
ki megfelelő módon a szélsőséges 
gondolatok ellen.

Közbiztonság, „fészekrakók”
Több százan gyűltek össze a Jobbik 
által szervezett Magyar Élet Mene-
tén, aminek meghirdetése valójá-
ban kiváltotta a többi demonstrá-
ciót. Az Ifjúság utcai buszmegállóig 
álltak a demonstrálók, akik meg-
töltötték a Platán előtti teret. Jakab 
Péter, a Jobbik miskolci elnöke kö-
szöntőjében elmondta, a Magyar 
Élet Menete számos városban járt 
már ezelőtt, és mindenhol azonos 

okok miatt – a romló közbizton-
ság, egyre nehezebb megélhetés – 
demonstráltak, Miskolcon viszont 
ez kiegészült a Fészekrakó-botrány 
néven elhíresült problémával is.

– Itt, a szomszédban, röviddel ez-
előtt a béke és a nyugalom mellett 
demonstrált a DK. Azt üzenjük ne-
kik, hogy amennyiben valóban ten-
ni kívánnak az Avasért, vigyenek 
haza egy-egy „fészekrakó” családot, 
higgyék el, az itt élők megköszönik 
majd nekik – utalt a röviddel a Job-
bik tüntetése előtt végződő DK-s 
demonstrációra Jakab Péter. 

Egyed Zsolt országgyűlési képvi-
selő ezt követően úgy fogalmazott, 
hogy Magyarország szociális, köz-
biztonsági és erkölcsi válságban van.

– Élő, valós problémának va-
gyunk tanúi, melyet sürgősen or-
vosolni kell, mert másképpen a 
magyar embernek nem lesz jövő-
je – fogalmazott. A politikus szerint 
erősíteni kell a közbiztonságot, vé-
get kell vetni annak a „bűnözési hul-
lámnak”, mely szerinte az országban 

egyre nagyobb méreteket ölt. Azt 
szorgalmazta, hogy azok boldogul-
janak hazánkban, akik tisztes mun-
kával keresik kenyerüket.

Miklós Árpád megyei elnök éle-
sen bírálta úgy a miskolci városve-
zetést, mint a kormány politikáját, 
mely szerintük „nem oldja meg az 
ország valós problémáit”.

Vona Gábor pártelnök elmond-
ta, az országban mindenhol ugyan-
azokkal a problémákkal találkoz-
tak, az Avas csak annyiban speciális, 
hogy itt minden egyszerre van jelen. 

– Menetünkkel mi nem feszült-
séget szítunk, csupán felhívjuk arra 
a feszültségre a figyelmet, mely 
mindennapjainkban is jelen van – 
hangsúlyozta Vona Gábor. A politi-
kus ezt követően ismertette a Jobbik 
programját, leszögezve, hogy pártja 
a szegregáció mellett van.

– Szét kell ugyanis választani az 
építő és a romboló embert. Aki épít, 
azt szeretnénk mindenben támo-
gatni, a romboló embernek pedig 
azt kívánjuk, éljen az unió legna-
gyobb vívmányával, a szabad ván-
dorlás jogával – zárta Vona Gábor. 

Az egyes becslések szerint 
7-800 fős tömeg végigvonult a 
Szentgyörgy – Gesztenyés – Áfo-
nyás utca útvonalon, és a Platán elé 
tértek vissza. A Jobbik rendezvénye 
is rendbontás nélkül ért véget.

„Béke, munka, lakhatás”
A Hazáért, a demokráciáért cím-
mel, a Miskolci Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat által szerda délután, 

a Szinva teraszon megtartott nagy-
gyűlésen a tolerancia, a demokrá-
cia, a megélhetés javítása mellett tet-
tek hitet a szónokok. A rendezvény 
rendbontás nélkül zajlott.

A Szentgyörgy utcai posta előtti 
gyülekezési pontról délután 2 óra-
kor indult, mintegy 150-200 fős me-
nethez útközben több helyen csat-
lakoztak demonstrálók. Három óra 
múlva becslésünk szerint mintegy 
600-an vettek részt a Szinva teraszi 
nagygyűlésen, amelyet a rendőrség 
kordonnal vett körbe.

Első szónokként Váradi Gábor, a 
Miskolci Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke arról beszélt, 
hogy véleménye szerint sokan azért 
nem jöttek el, mert félnek. A féle-
lemkeltők ellen pedig fel kell lépni.

– Azt mondjuk: össze kell fogni, 
újra felépíteni ezt a hazát – jelentette 
ki. Javaslatokat is tett „megértéskö-
rök” és konfliktuskezelő központok 
létrehozására. Értékteremtő mun-
kát kért, becsületes munkáért pe-
dig becsületes bért. Szorgalmazta a 
cigány kultúra ápolását. Zárásként 
méltóságteljes viselkedést kért a 
hallgatóságtól.

Horváth József, a megyei cigány 
kisebbségi önkormányzat tagja ki-
jelentette: minden jóakaratú ma-
gyar állampolgárt a testvérének 
tekint. Béke, munka, lakhatás, tisz-
tességes bér kell, hogy emberi mó-
don tudjunk élni – fogalmazta meg 
a célokat. Beszéde zárásaként a tole-
rancia fontosságáról szólt és sürget-
te az összefogást.

Horváth Aladár roma polgárjo-
gi harcos hosszú beszédében töb-
bek között összefogásra és egymás 
tiszteletére szólította fel a romákat. 
Kijelentette, hogy minden ország-
ban van 5-10 százalék szélsőség, 
amelyet a társadalom peremére 
szoktak szorítani, Magyarországon 
azonban véleménye szerint fordít-
va történt, a cigányságot szorítják 
ki. Célként fogalmazta meg, hogy 
a cigányság foglalkoztatása elérje 
a többségi társadalomét. Felhívta a 
hallgatóság figyelmét arra, hogy fi-
zikai környezetüket tegyék rendbe, 
az írott és íratlan erkölcsi törvénye-
ket tartsák be, a bűn helyett a tör-
vényes, becsületes jövedelemszer-
zést válasszák. 

T. Á., Cs. L. | fotó: Juhász Á., Mocsári L.
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6  hirdetés

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Szerkesztőségünk  
az alábbi címen érhető el:
3525 Miskolc, KisHunyad u. 9. 
Fax: 46/503508
Tel.: 46/503500/215 mellék 
Email: info@mikom.hu

Lassan lezárul a Komlóstetői Kerékpáros Sport 
Klub kerékpározást népszerűsítő projektje, mely-
hez 8 170 000 Ft uniós támogatást nyertek az Új 
Széchenyi Terv keretében. Céljaik közt szerepelt 
a rendszeres kerékpározás elősegítése és a kerék-
páros közlekedés népszerűsítése a Sport Klub dol-
gozói, klubtagjai, a Factory Aréna látogatói és a 

fia talok körében. A projekt keretében 10 biciklit 
vásároltak, megépült egy 11 férőhelyes kerékpár-
tároló, elkészültek a női és férfi zuhanyzók, öltö-
zők, vetélkedőket, kerékpáros napokat szerveztek 
és előadást tartottak. A résztvevők mindezzel hoz-
zájárultak a kerékpározás széles körű elterjeszté-
séhez és a környezeti terhek csökkentéséhez.

Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub
3533 Miskolc, Cserfa u. 10.
Honlap: www.energiakozpont.hu 

„A Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub segíti 
a hivatásforgalmú kerékpározás fejlődését”
KEOP-6.2.0/A/11-2011-0078

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

TermészeTgyógyász-
képzés 

Dr. pápai gyula Természetgyógyász  
és Jóga központjában  

OkJ-s tanfolyamok indulnak.  
Egészségügyi-, természetgyógyászati alapmodul  

(távoktatásban is), alternatív mozgás-  
és masszázsterápia, akupresszúra szakmodul.  

FNYSZ: 05-0212-05  
érd: 70/418-2447, www.drpapai.hu

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

Hi-Sec és MEGA acél biztonsági ajtók beépítve 
már 59 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, 
fa, alumínium) cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. Érdeklődni: 
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.hu, be-
mutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet;  
Nyitva: h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

A lakóközösség konszenzusára van szükség
A hőmennyiség szerinti elszámo-
lásnál fontos szerepe van a fűtési 
megbízottnak és a költségmegosz-
tás módjának. Ezekről beszélget-
tünk Nyíri Lászlóval, a MIHŐ Kft. 
ügyvezető igazgatójával.

– Az, hogy 2003-ban bevezették 
Magyarországon a hőmennyiség sze-
rinti elszámolási módot, lehetőséget 
adott arra, hogy a felhasználók ma-
guk határozzanak a kívánatos lakás-
hőmérsékletről. Ez fontosabbá tet-
te a fűtési megbízottak szerepét. Azt, 
hogy mit határoznak meg a lakók, 
mi az igényük, a képviselőjük – ez le-
het akár közös képviselő, vagy egy 
erre a célra kiválasztott személy, ne-
vezzük fűtési megbízottnak – közvetí-
ti a távhőszolgáltató felé. Ez azt jelen-
ti, hogy a fűtéssel kapcsolatos minden 
igényt ő jelez, írásban rendelkezhet a 
fűtés indításáról és leállásáról is, arról, 
hogy milyen fűtési hőmérséklet ala-
kuljon ki. Az általa hozott döntések a 
képviselt lakóközösség minden tagjá-
ra érvényesek.

– Sok közösségnek nincs fűtési meg-
bízottja!

– Egy hőközpontról több lakókö-
zösség is vételezhet hőt. Miskolcon 
90 olyan hőközpont van, amelynél az 
érintett lakóközösségek meg tudtak 
egyezni a fűtési megbízott személyé-
ben. 50 hőközpont esetében azonban 
a hozzájuk tartozó épületek közössé-
gei nem tudtak megállapodni. Ezt a 
problémás helyzetet egy önkormány-

zati rendelet szabályozza, ennek értel-
mében ugyanis a hőszolgáltató lát el 
bizonyos feladatokat, azokat a műszaki 
normák szerint kell elvégezni. Ezeket a 
szabályokat pontosan lefektették egy-
részt az önkormányzati rendeletben, 
másrészt a cég üzletszabályzatában.

– Már minden lakásban van fűtés?
– Igen, a fűtés megkezdődött már 

minden olyan épületben is, ahol va-
lamilyen oknál fogva megbontották 
a lakóközösségek a fűtési rendszert, 
mert például folyik a panelprogram. 
Ha valamelyik lakásban esetleg nincs 
fűtés, akkor az egyéni problémára ve-
zethető vissza, és kérjük, hogy ezeket 
a közös képviselőjüknek, vagy az épü-
let szerelőjének jelezzék.

– Nagyon változékony az időjárás, 
hirtelen lehűlések és felmelegedések kö-
vetik egymást nemcsak éjszaka és nap-
pal, de napról napra is. Hogy érhető el a 
megfelelő lakáshőmérséklet?

– A hőtermelő berendezéseinknél 
van lehetőség arra, hogy a mindenkori 
külső hőmérséklettől függően elősza-
bályozást biztosítsunk az épületek fű-
tésére vonatkozóan. Természetesen az 
olyan esetekben, ahol egy kazánház 
egy épületet lát el, vagy úgy műkö-
dik, mint egy hőközpont, ott közvetle-
nül a fűtővíz hőmérsékletét állítják be 
a kívánt értékre, ami biztosítja a szabá-
lyozás szerinti 20 oC-os, vagy éppen a 
lakóközösség által meghatározott hő-
mérsékletet. 

– További lehetőség, hogy a hőköz-
pont ban a már említett fűtési megbízot-

tak által olyan hőmérsékletet igényelje-
nek a lakásban, amit a hőszolgáltató a 
fűtővízzel külön állít be. A költségmeg-
osztás igen komoly problémákat oko-
zott az idén…

– Valóban, a MIHŐ Kft. is tudomást 
szerzett az ezzel kapcsolatos pana-
szokról. A költségosztás alapvető fő 
hibája, hogy a lakótársak egymás kö-
zötti  olyan megállapodásán alapul, 
ami épületgépészetileg nincs alátá-
masztva. Az új rendeleti szabályozás 
már valamivel igazságosabb elosztást 
eredményezhet, de az épület egye-
di sajátosságaiból adódó hibákat ez 
sem küszöböli ki. A MIHŐ Kft. tapasz-
talata azt mutatja, hogy ahol nem al-
kalmaznak költségmegosztást, ott a 
MIHŐ Kft. felé a hőmennyiség elszá-
molásával kapcsolatban nem jeleznek 
panaszt.

– Sokan éppen azért vágtak bele a 
panelprogramba, hogy az új szigetelés-
sel és a szabályozható fűtéssel hosszú 
távon spórolni tudjanak. Idén nyáron 
az elszámoló számlák postázásakor vi-
szont voltak olyan lakók, akik több száz-
ezres csekket kaptak, annak ellenére, 
hogy felújított épületben élnek.

– Látjuk ezeket a problémákat, hi-
szen a számlákkal kapcsolatban a fel-
használók minket is megkeresnek. 
Ilyen esetekben az a teendő, hogy 
ott tudják megoldani, ahol a prob-
léma keletkezett. Tehát a lakóközös-
ségnél készítették el a költségosztást 
végző céggel közösen azt a felosztási 
metódust, ami szerint kalkulálódik az 

arány, ennek felhasználásával pedig a 
MIHŐ elkészítette a számlát. Tehát, ha 
az arányokat megváltoztatják, akkor a 
MIHŐ az elszámolást megváltoztatja. 
Sajnos, a jogszabályok nem teszik le-
hetővé, hogy társaságunk úgy járjon 
el, mint valamely hatóság, amelynek 
felülbírálati joga, módosítási lehetősé-
ge van. Mindenesetre az ilyen esetek 
kivédésére társaságunknak az az állás-
pontja, hogy amíg a költségelosztás-
sal kapcsolatos problémák Magyaror-
szágon nem rendeződnek, addig, ha 
lehetséges, akkor a fűtött légköbmé-
terek arányában válasszák a felosztást. 
Hiszen egy felújított épületről van szó, 
amelynek a hőszigetelése megtör-
tént, tehát jelentős hőmegtakarítást 
érnek el a hőfelhasználásban. Ez körül-
belül az 50 százalékot is eléri, eseten-
ként meghaladja. Tehát, ha minden-
ki a fűtött légköbméterek arányában 
kapja a számláját, akkor a hődíj körül-
belül a felére fog csökkenni mindenki-
nél, egyformán. Ha viszont a költség-
osztókat figyelembe véve osztják fel 
a költséget, akkor ez az összeg mó-
dosulni fog, hiszen lesz, aki ettől ke-
vesebbet, és lesz, aki ettől többet fog 
fizetni. Előfordulhatnak azonban a 
rendszer működésében anomáliák, 
amelyek az elszámolásban kirívó ese-
teket okozhatnak. Ezeknek a kiszűré-
sére tudomásunk szerint Miskolcon a 
lakásszövetkezetek elnökei már ösz-
szefogtak, és országgyűlési képvise-
lőhöz fordultak, amit mi csak helyesel-
ni tudunk.



Vendégségben Kassán 
Európa Kulturális Fővárosa 
Kassa lesz 2013-ban. Szá-
mos testvérvárosi kapcso-
lattal rendelkezik, ám az ott 
élő magyarok számára a leg-
fontosabb mégis a budapesti, 
debreceni kapcsolat és a test-
vérvárosi viszony Miskolccal.

Szlovákia második legnagyobb 
városa Kassa, az egykori Abaúj-
Torna vármegye székhelye. Ősidők 
óta lakott hely. Szabad királyi vá-
rosként 1347-től létezik. A Hernád 
partján, a Kojsói-havasok lábá-
nál fekszik, itt tartott országgyűlést 
Nagy Lajos király, Kassán tartotta 
esküvőjét Bethlen Gábor, miután 
elfoglalta, de ostromolták a várost 
a kurucok, előttük Albert lengyel 
herceg, Perényi Miklós és többek 
között I. Ulászló is. Kassán halt 
meg, és itt temették el Bocskai Ist-
vánt, de II. Rákóczi Ferenc kriptá-
ját is a szlovákiai városban találjuk.

Kassa hivatalosan 1920. júni-
us 4-étől került a magyar határon 
túlra, a trianoni békeszerződéssel 
ekkor Csehszlovákiához csatolták, 
regionális szerepét Miskolc vette át 
Magyarországon.

Miskolc bemutatkozik
Kassa és Miskolc városának pol-
gármestere szeptember elején 
írta alá együttműködési megálla-
podását, melynek fő célja a Kas-
sa Európa Kulturális Fővárosa 
2013 projektben való együttmű-
ködés a turizmus és a kultúra te-
rületén. Számos közös programot 
rendeztek, legközelebb szomba-
ton találkozik újra a két város, ez-
úttal Kassán, ahol Miskolc Napot 
rendeznek. A kulturális kínálat 
Szlovákiába varázsolja városun-
kat, hiszen fellép többek között a 
Szinvavölgyi Néptáncegyüttes, a 
Ködmön Formációs Táncegyüt-
tes, a Miskolci Majorettek, a Vaga 
Banda, a Csodamalom Bábszínház 
pedig óriásbáb-előadással készül. 
Az Aranysarkantyús lovagrend 
lovagi tornát rendez, a zenéről 
és a hangulatról pedig a Miskol-
ci Dixieland Band, a Bányász Fú-
vós Zenekar, a Reflex Együttes és a 
Czemende zenekar gondoskodik.

Ha Kassán járunk…
A kassai idegenforgalom egyik leg-
fontosabb részét képezi június vé-
gétől a Márai Sándor nyomában el-
nevezésű kulturális emlékkörút. A 
teljes Márai-túra 9 kassai és 6 bu-
dapesti helyszínt érint. A szlováki-
ai városban az emlékkörút első ál-

lomása a Mellék utca, ahol az író 
született 1900. április 11-én, este 
nyolc órakor. Ezt a kassai Thália 
Színház Márai Sándor Stúdiója kö-
veti, majd a Malom utcai Maléter-
palota, ahol felesége, Lola lakott. In-
nen szöktette meg egykor Márai. 
Az utcán haladva a következő hely-
szín az Európa szálló, ami megjele-
nik a Kassai őrjárat című művében, 
s a Varázs című színművet is itt írta. 
A romantikus szálakat követően a 
Kovács utcára vezet az emléktúra, 
egy irodaépülethez, amely egykor 
a Jászóvári Premontrei Kanonokok 
Kassai Főgimnáziuma volt, itt vé-
gezte – két megszakítással – gim-
náziumi tanulmányait. Majd követ-
kezik a Fő utcai Megay-cukrászda, 
ahol Márai megismerte Lolát, a he-
tedik állomás pedig Márai nyo-
mában az emlékszoba, végül az út 
kivezet a városból kedvelt kirándu-
lóhelyére, Szlovákia legrégebbi, még 
ma is működő szállodájába.

Márai nyomainak keresése mel-
lett azonban a magyarok számára a 
legfontosabb zarándokhely a rodos-
tói ház felépített mása, amely II. Rá-
kóczi Ferencnek állít emléket, illetve 
az Árpád-házi Szent Erzsébet-dóm. 
Altemplomában található a Rákó-
czi-kripta, amely II. Rákóczi Ferenc 
fejedelem 1906-ban Rodostóból 
hazahozott hamvait őrzi. Márvány-

koporsóját nemzeti színű szalagos 
koszorúk sokasága borítja.

A gótikus dóm művészettörté-
neti szempontból is kihagyhatat-
lan helyszín egy kassai utazás során. 
Helyén egy templom állt a XIII. szá-
zadban, de 1378-ban leégett. A há-
romhajós csarnok-templomot ez-
után kezdték építeni, 1520-ban 
fejezték be. A műemlék ismét tűz 
áldozata lett, végül 1877 és 1896 kö-
zött Steindl Imre tervei alapján épí-
tették újjá.

Utazás, testvérvárosi 
kedvezmények
Ha valaki vonattal készül Kas-
sa városába, akkor komoly ked-
vezményekhez jut, hiszen Miskolc 
testvérvárosába mindössze 1600 
forintért váltható retúrjegy.

Egyszerűbb lesz az autózás is 
Szlovákiába, hiszen egy megál-
lapodás keretében aláírták egy 
gyorsforgalmi út kiépítését Kas-
sa és Miskolc között. A magyar te-
rületen haladó M30-as gyorsfor-
galmi és a szlovák részen haladó 
R4-es út csatlakozik majd a közös 
államhatáron, ezzel téve gyorsabbá 
a nemzetközi közút forgalmát. A 
szlovák szakasz 14 kilométer hosz-
szú lesz, a magyar oldalon haladó 
útszakasz építéséről azonban egye-
lőre még nincs végleges döntés.

Addig is Tornyosnémeti felé, a 
3-as úton juthatunk el Kassára, a 
városi közlekedést is beleszámítva 
mintegy 2 óra alatt. Vonattal pe-
dig reggel és este is elindulhatunk 
– oda és vissza is.

Kiss J.
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HIrdetés

Miskolc 
Nap Kassán
Október 20. | szOmbat
Helyszín: Kassa, Főutca (Hlavna) 
Alsó kapu és régészeti komplexum

10.00–10.30 | Miskolci Majorettek, 
Bányász Fúvószenekar, Vaga Banda 
gólyalábasok felvonulása

10.30–10.45 | Miskolci Majorettek
10.45–11.30 | Csodamalom Báb-

színház
11.30–11.45 | Miskolci Majorettek
11.45–12.00 | Aranysarkantyús 

lovagrend
12.10–12.40 | Vaga Banda gólyalába-

sok előadása
12.50–13.40 | Szinvavölgyi Néptánc-

együttes
13.50–14.30 | Bányász Fúvószenekar
14.40–15.00 | Miskolci Majorettek
15.00–15.30 | Ködmön Formációs 

Táncegyüttes bemutatója
15.30–15.50 | Aranysarkantyús 

lovagrend bemutatója
16.00–17.00 | Czemende zenekar
17.00–17.10 | Miskolci Majorettek
17.30–19.00 | Miskolci Dixieland Band
19.00–19.15 | Aranysarkantyús 

lovagrend
19.30–20.30 | Reflex együttes

egész nap: gasztronómiai progra-
mok miskolci ételekkel, italokkal.

Márton-napi libalakoma
Az újbor és lúdétel hétvégéjét tart-
ják Bogácson. A Cserépi úti pince-
soron szórakoztató programok, za-
matos újbor és kiváló libaételek 
kóstolója vár mindenkit. 

November legnagyobb ünnepe, 
akár vallási áhítatról, akár kulináris 
élvezetekről van szó, Márton nap-
ja. Hazánk számos településén tar-
tanak ebből az alkalomból progra-
mokat. Így például Bogácson, ahol 
immár 12. alkalommal rendezik 
meg a Márton-napi Vigasságokat 
november 9–11. között a Cserépi 
úti pincesoron.

Mindhárom napon egész napos 
kirakodóvásár, hagyományos népi 
portékák vására, újbor- és sajtbe-
mutató és -kóstoló, valamint a bo-
ros gazdák által készített libaételek 
várják az ínyenceket, óriásbogrács-
ban készült és tájjellegű ételek kö-
zül is lehet válogatni, enni-inni-
valóban tehát biztosan nem lesz 
hiány. A vigassághoz kapcsoló-
dik a Szent Márton Borlovagrend 
közgyűlése a Közösségi Házban, 
de lesz néptánccsoportok fellépé-

se, táncház, sőt éjszakai fürdőzés is, 
ha valaki nem riad vissza a hűvös 
időben a megmártózástól. Persze, 
a vigasság lehetőséget teremt a ver-
sengésre is, a hegyek-völgyek ned-
vei mérkőzhetnek meg egymással, 
ugyanis keresik Bogács legjobb új-
borát.

Bogácsra menet is tudunk lát-
nivalókat ajánlani. Emődön meg-
tekintésre érdemes lehet a barokk 
stílusban épült Rhédey-kastély, a 
neobarokk stílusban épült refor-
mátus templom és a római ka-
tolikus templom, melynek ol-
tárfreskója és festett üvegablakai 
egyedülállóak. Vattán ajánlani tud-
juk az egykori Odescalchi-kastélyt, 
mely a XVIII. század első felében 
épült. A településen született Sze-
mere Bertalanra kőből faragott 
portrészoborral emlékeznek. A 
Szeplőtelen Fogantatás tiszteleté-
re szentelt, késő barokk stílusú, a 
XVIII. század végén épült temp-
lom berendezése is korabeli: az ol-
tár és a szószék is a barokk szép 
példája.

H. I.

Ezt ajánljuk még

Október 20. | Harcsaparti. Tokaj.
Október 21. | Tárcsás Ételek Fesztiválja. 

Bogács.
November 9. | Márton-napi játszóház. 

Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő.
November 10–11. | Miskolci Dixieland 

Fesztivál. Miskolc.

Vidéki piacok
Kedveltek, ezért egyre több helyen 
rendeznek úgynevezett termelői pi-
acot, amely nem pusztán egy hely a 
bevásárlásra. A gasztronómia mel-
lett a népi kézművesség ápolásában 
is nagy szerepe van.

Egy ilyen eseménynek, a termelő 
számára kifizetett méltányos árnak 
köszönhetően komoly szerepe lehet 
a termelői piacnak a helyi gazdaság 
élénkítésében is. A termék minősé-

gén nyugvó bizalmi kapcsolat épít-
hető ki általa az előállító és a vásár-
ló között, és jelentősen erősítheti az 
ott élők gasztronómiai tudatossá-
gát, kötődését tradícióikhoz, alap-
anyagaikhoz. Kíméli a környeze-
tet, hiszen az áruk itt csak rövid utat 
tesznek meg, nem utolsósorban pe-
dig minden szereplő sokat tanulhat 
egymástól, és értékes emberi kap-
csolatokra tehet szert.

Ilyen a Tokaj-Hegyalja piac, ame-
lyet a Zempléni Nemzeti Parkért 
Szövetség minden hónap második 

vasárnapján 10.00–15.00 óra között 
rendez. A kézműves piacot a Disz-
nókő Szőlőbirtokon a Sárga Borház 
körüli téren rendezik Mezőzombo-
ron, legközelebb november 11-én.

Ajánlhatjuk még az Abaúj pi-
acot Boldogkőváralján, melynek 
célja, hogy Boldogkőváraljához 
legközelebb eső termelőknek adja-
nak lehetőséget, akik kiváló minő-
ségben készítik termékeiket. Idő-
pont: minden hónap 4. vasárnapja, 
10.00–19.00 (kivétel december), 
legközelebb november 25.
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Ön lendületes ember, ha valamibe belevág, akkor nehezen tud 
megálljt parancsolni magának. Mindig mindent teljes szívvel és erőbedobással tesz, akár fizikai, 
akár szellemi munkáról van szó. Pedig most a mértéket kellene megtanulnia, ha nem akar bajt ma-

gának. Ha szenvedélyes szerelmet szeretne, ahhoz először önmagán kellene változtatnia. 

BiKa (04. 21–05. 21.) Döcögősen indul a hét, és szerdára már elege lesz a kötelességtu-
datból és a lelkiismeretességből. Főleg, mivel úgy érzi, mások visszaélnek ezzel. Álljon végre a sar-
kára, és védje meg érdekeit! Ezt mások is értékelni fogják. Családjában előfordulhatnak konfliktu-

sok, de ahelyett, hogy beleavatkozna, inkább töltsön egy estét az otthonától távol. 

iKreK (05. 22–06. 21.) A hét eleje kiválóan alkalmas lehet régóta húzódó ügyei elintézé-
sére. Most könnyebb megoldást találhat rájuk, mint néhány nap múlva. Persze, ehhez az elszántsá-
gán kívül némi rámenősségre is szüksége lesz. Vagy segítségre. Olyan gond merülhet fel az ottho-

nában, melynek megoldása próbára teheti lelkierejét. Oldja meg szeretettel!

ráK (06. 22–07. 22.) Ne akarjon folyton mások helyett dolgozni. A hálájuk helyett csak 
azt fogja tapasztalni, hogy már mindenki mindent öntől vár el. Ideje fordítani a kockán. A magán-
életben szerelmet jeleznek a csillagok. Ha már párkapcsolatban él, akkor a régi láng lobbanhat fel 

újra a szívükben, ha eddig magányos volt, olyan szenvedélyt élhet meg, mint még soha. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) A rosszindulatú pletykák, bármekkora igazságtartalom-
mal bírnak is, mégsem fedhetik a valóságot. Mielőtt alaptalan vádaskodásba kezdene, járjon utá-
na kissé a dolgoknak, mert lehet, hogy nem igaz, amit hallott. Egy váratlan találkozás kavarhatja fel 

lelke állóvizét. Talán egy régi szerelme bukkan fel, ami jobban zavarba hozza, mint gondolta volna.

szűz (08. 24–09. 23.) Érdekes gondolatai támadhatnak, melyekkel akár meg is alapoz-
hatja jövőbeni terveit. Persze, ha úgy érzi, önnél tapasztaltabb szakember kell hozzá, ne szégyell-
jen segítséget kérni egy kollégájától. Ne törődjön azzal, mások mit mondanának vagy tennének az 

Ön helyében – ez az Ön élete. Ha egy kapcsolat már régóta csak teher, akkor ideje annak véget vetni. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Nagy változásokat jeleznek a csillagok. Teljesen átalakulhat az 
élete, elsősorban az anyagiak terén várható javulás. Persze, ne üljön ölbe tett kézzel, nem fog magától 
az ölébe hullani semmi. Mozgassa meg a munkakapcsolatait, és járjon utána a lehetőségeinek! Kissé 

önzővé vált az utóbbi időben, csak a saját érdekeivel törődött. Most még időben van, hogy kiengesztelje a párját.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Hamarosan több szabadideje lesz, ez az, ami tarthatja Ön-
ben a reményt az elkövetkező napokban. Igaz, ezért a kis pihenésért most dupla erőfeszítéssel kell 
dolgoznia. Ne aggódjon, mindennel kész lesz, főleg, ha távol tartja magát beszédes kollégáitól. Sze-

relmi életében most furcsa időszak következik. Ne hagyja, hogy az érzelmei elsodorják! 

nyilas (11. 23–12. 21.) Valaki a közvetlen környezetében igen sokat bosszantja Önt. 
Higgye el, nem szántszándékkal tesz így, csak valahogy nagyon különböző az életritmusuk, a felfo-
gásuk. A megértés lehet az egyetlen út, ha nem akar konfliktusba keveredni. A hét közepén vala-

milyen kellemetlen hír ronthatja el a kedvét, de ne aggódjon, nem tart soká a bánata. 

BaK (12. 22–01. 20.) Ha meg akarja valósítani kitűzött céljait, ahhoz nagyon megbízható em-
berekre lesz szüksége. Gondolja végig, hogy a kollégái közül vajon kire is számíthat. Mert az biztos, hogy 
egyedül nem fog menni. Az érzelmei tévutakra vihetik, és az ész sem segít a helyzeten. A középutat 

megtalálni szinte lehetetlen, különösen akkor, ha két ember között kell választania. Ne gondolkozzon harmadikban!

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Hajlamos túltervezni magát, ezért kisebb zavarokra, félre-
értésekre számíthat, melyeket nem lesz könnyű kimagyaráznia. Mint mindig, most is az őszinteség 
lehet a legjobb út. Vannak tisztázatlan dolgok, melyeket ideje lenne megbeszélnie a partnerével. 

Méghozzá úgy, hogy valóban kíváncsi az ő véleményére is. Ne gondolja, hogy mindig csak Önnek lehet igaza. 

HalaK (02. 20–03. 20.) Ne habozzon a nyilvánosság elé kiállni új ötleteivel. Ha szót emel, biz-
tosan meghallgatásra talál. Szavai ráadásul nemcsak célba érnek, hanem nagyobb hatással is lehetnek, 
mint gondolná. Ne feledje, az embert annyira tartják, amennyit megmutat magából. A csillagok hatá-

sára régi érzelmek élednek fel Önben. Maga is csodálkozik, milyen érzékenyen érintik a már eltemetettnek vélt dolgok. 
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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. 

Más közbeszerzések is  
kerülnek a tervbe
A városi közgyűlés október 25-
én tartja soron következő rendes 
ülését, melyen a korábban elfoga-
dott Közbeszerzési Tervet is mó-
dosíthatja a grémium.

A közgyűlés márciusban hagy-
ta jóvá a polgármesteri hivatal 
2012. évi Közbeszerzési Tervét. 
De köteles a tervet módosítani 
az új, vagy módosított tartalmú 
eljárások felmerülése esetén. Ez 
történik most.

Az év során az önkormány-
zat egyes beszerzési igényei a gaz-
dasági, költségvetési, stratégiai le-
hetőségek, elképzelések tervezett, 
vagy nem várt alakulása miatt 
változtak, esetenként a tervezett, 
de el nem indított közbeszerzé-

sek tartalma, időzítése megválto-
zott, valamint további közbeszer-
zési igények merültek fel, ezeket 
kell átvezetni a tervben.

Az új, március óta felmerült 
közbeszerzések közé tartozik 
például a Miskolci Családsegí-
tő Központ infrastrukturális fej-
lesztése, közösségi ház kialakí-
tása és bővítése Lyukóbányán, a 
Diósgyőri, Katica, Mesemalom 
bölcsőde felújítása, vagy éppen a 
tapolcai fejlesztéshez kapcsoló-
dó közbeszerzések, míg a meg-
változottak közé például a Sci-
ence projekt eszközbeszerzése, 
a diósgyőri várban fűtéskorsze-
rűsítés tervezése, vagy a Pacsirta 
utcai felszíni vízelvezetés kivite-
lezése és támfalépítés.             H. I.

Új ügyvezető
Kovács László karnagy irányít-
hatja év végéig a Miskolci Szim-
fonikus Zenekart – amennyi-
ben az erről szóló előterjesztést 
megszavazza Miskolc közgyűlé-
se októberi ülésén, jövő héten.

Az új ügyvezető kinevezésére 
azért van szükség, mert Szabó 
Péter, a zenekar év elején újra-
választott vezetője szeptember 
7-én kelt levelében egészség-
ügyi okokra hivatkozva le-
mondott. Munkaviszonya kö-
zös megegyezéssel szűnik meg 
október 28-ával, erről még a 
szeptemberi ülésén döntött a 
grémium, mint ahogy arról is, 
hogy a vonatkozó jogszabá-
lyok előírásainak megfelelő el-
járás keretében a zenekart mű-
ködtetőt nonprofit kft. élére új 
ügyvezetőt válasszon a köz-
gyűlés.

Az új vezető megbízásáig 
ideiglenesen tehát Szabó Péter 
felhatalmazása alapján Kovács 
László karnagy irányíthatja az 
együttest.

Az ügyvezetői munka-
kört pályázat útján hirdethe-
ti meg később a közgyűlés az 
előadó-művészeti szervezetek 
támogatásáról és sajátos fog-
lalkoztatási szabályairól szóló 
törvény alapján.

A munkakör betöltéséről a 
szakmai bizottság véleményét, 
valamint az Oktatási, Kulturá-
lis, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottság véleményét is mérle-
gelve a közgyűlés előrelátható-
lag novemberben dönthet.

 T. Á.

Koncepció a helytörténeti oktatásról
Kidolgozták a helytörténeti 
oktatás új koncepcióját a vá-
ros témában meghatározó 
intézményeinek munkatár-
sai és pedagógusok. 

Több mint egy éve fogalmazódott 
meg az a szándék, hogy az elődök 
példáját követve, az ő eredménye-
iket felhasználva, de a jelen lehe-
tőségei között alakítsanak ki egy 
koncepciót a miskolci fiatalság 
helytörténeti oktatására.

A koncepciónak nem titkolt cél-
ja, hogy a 2013. január 1-jével bekö-
vetkező fenntartóváltás ellenére is 
olyan lehetőséget teremtsen, amely 
érezhetően sajátossá teszi a miskol-
ci iskolák nevelési-oktatási kínálatát. 
Ugyanakkor az elképzelések alap-
ján megvalósuló elemek némelyike 
arra is alkalmas lesz, hogy a város-
ba látogatók, a Miskolc iránt érdek-
lődők is jól érezzék magukat. Így 
egyszerre kívánják növelni Miskolc 
megtartó és vonzerejét.

Fontos ugyanakkor, hogy a Nem-
zeti Alaptanterv a hon- és népisme-
retet például az általános, minden 
műveltségi területre, tantárgyra ki-
terjedő követelményként fogalmaz-
ta meg. A helytörténeti-helyismereti 
információk elsajátítását pedig első-
sorban a tanulók aktivitásától, önte-
vékenységétől (megfigyelés, gyűjtés, 
tárgykészítés, látogatás) reméli, míg 
a pedagógusoknak inkább irányí-
tó, mint ismeretközlő szerepet szán.

A koncepció részeként a temati-
kus ajánlás tartalmazza azoknak a 
legfontosabb ismereteknek a jegy-
zékét, amely közül választva meg-

ismerhető városunk múltja, kép 
alkotható értékeiről. Az ajánlást kö-
vetően a témakörökhöz kapcsolódó 
bibliográfiát készítették el. Ez olyan 
műveket tár elénk, melyek elérhetők 
a város könyvtáraiban. Ez az első lé-
pés már alkalmas arra, hogy a mis-
kolci nevelési-oktatási intézmények 
beépítsék helyi tantervükbe a hely-
történet oktatását, és ez alapján már 
a 2013–2014-es tanévben megin-
duljon az ismeretek átadása.

A következő lépés, hogy ne pusz-
tán információhalmazzal való ta-
lálkozás formájában működjön a 
helyismereti oktatás, hanem az ok-
tatási és a kulturális intézmények, il-
letve a civil szervezetek közreműkö-
désében programok és pályázatok 
mentén életre keljen. Vagyis: való-
ságként ismerkedjenek meg a diá-
kok városunk múltjával, értékeivel.

Ilyen például a Miskolci Galéria 
által indítandó „Miskolc megtalálá-
sa” című tehetséggondozó projekt, 
amely egy TÁMOP-pályázat támo-
gatásával januártól húsz hónapon át 
tart majd. Ide sorolható a Herman 
Ottó Múzeummal közös program-

juk, az Emlékváró is, mely a jelenből 
visszafelé haladva ismertetné meg a 
látogatót a város múltjával.

Harmadik lépésként egy 
TÁMOP-pályázat keretében meg-
valósuló foglalkoztatási program 
elemeként internetes felület jön lét-
re, amely egyrészt kereshető formá-
ban tartalmazza a tematikus aján-
lás elemeit, az azokhoz kapcsolódó 
információkat. Így a honlapon oly 
módon is megjelenhetnek a mis-
kolci múltat és értékeket bemuta-
tó információk, amelyek nemcsak 
az oktatás terén alkalmazhatók, ha-
nem az érdeklődő polgár maga is 
használni tudja, vagy a Miskolcra 
készülő turisták is tájékozódhassa-
nak segítségével.

Végül pedig a pályázati képzé-
sek az érdeklődő fiatalok számára 
olyan képesítést is adhatnak, mellyel 
akár közösségi szolgálat keretében 
idegenvezetést is végezhetnek, így 
a koncepció kapcsolódik egy má-
sik programhoz, mellyel az érettségi 
megszerzéséhez szükséges 50 órás 
közösségi szolgálat kereteinek kiala-
kítását kívánják elősegíteni.          K. I.

A Honismereti Egyesület helyi csoportja révén diákok kutatták a város temetőit

Elektromossal ingyen
Környezetvédelmi okból módosí-
taná a közgyűlés a parkolás sza-
bályairól szóló rendeletét.

Az indoklás szerint Miskolc 
többször szerepelt a magas 
légszennyezettségű települések 
között, az elektromos gépjármű-
vek elterjedése pedig az egyik 
eleme lehet egy átfogó környe-
zetvédelmi tervnek. Nemrég in-
gyenes elektromos töltőállomást 
is felállított az ELMÜ-ÉMÁSZ, 
ami támogathatja az elektromos 
autók használatának elterjedé-
sét. Ennek támogatására szüle-

tett meg a javaslat az elektromos 
autók ingyenes parkolásának 
biztosítására, ugyanis a Régió 
Park Miskolc Kft. hangsúlyt kí-
ván fektetni a környezetkímélő 
és gazdaságos autózás elterjesz-
tésére. Az nyilvánvaló, hogy ez 
nem megy gyorsan.

Az önkormányzati rendeletbe 
így a megkülönböztető jelzése-
ket használó és a betegszállítást, 
mentést végző gépkocsik mellé 
kerül be kivételként az elektro-
mos meghajtású (azaz a kizáró-
lag villanymotort használó) gép-
jármű.
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Október 20. | szOmbat » Salakmotor: Flat track FIM világkupa. Miskolc, népkerti 
salakmotorpálya, 14.00 » Sportlövészet: Köztársaság Kupa meghívásos légpuskás, illetve pisz-
tolyos verseny. MVSE lőtér, Csokonai utca, 9.00.

Október 21. | vasárnap » Labdarúgás: NB I, DVSC – DVTK. Debrecen, Oláh Gábor ut-
cai stadion, 16.30 » Futsal: NB I, ELTE-BEAC SE – DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont. Budapest, BEAC 
Sportcsarnok, 11.20 » Kosárlabda: NB I, DKSK Miskolc – HAT-AGRO UNI Győr. Generali Aréna, 19.00.

Október 22. | hétfő » Röplabda: NB I: Albrecht-MVSC-MVSI – Budapest Bank-Békés-
csabai RSE. Csokonai utcai csarnok, 17.00.

Október 25. | csütörtök » Futsal: NB I, Galaxis NFE – DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont. Csömör, 20.20.

Október 26. | péntek » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci Jegesmedvék – HSC Csíkszere-
da. Jégcsarnok, 18.30.

Október 27. | szOmbat » Labdarúgás: NB I, DVTK – Kaposvár. Diósgyőri stadion, 
16.00 » Kosárlabda: NB I, DKSK-Miskolc – MKB Euroleasing Vasas. Generali Aréna, 18.30.

Október 28. | vasárnap » Jégkorong: MOL Liga: Miskolci Jegesmedvék – ASC 
Corona Brasov. Jégcsarnok, 18.00.
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DVTK: Luquéval Debrecenbe!
A bajnoki címvédő DVSC-hez láto-
gat vasárnap a DVTK – a csapatka-
pitány José Luquéval a soraiban.

A válogatott selejtezői miatti baj-
noki szünetben Egerben lépett 
pályára a DVTK a Ligakupa 4. 
fordulójában. A piros-fehérek 
2–1-re kikaptak, de ennél fonto-
sabb, hogy újra játékra jelentke-
zett a csapatkapitány, José Luque, 
aki 22 percet kapott Sisa Tibortól.

A spanyol középpályás has-
falsérvét az utóbbi hetekben ott-
honában kezelték, hogy a hátra-
levő őszi mérkőzéseket fájdalom 
nélkül, panaszmentesen le tud-
ja játszani, majd a téli szünetben 
feküdjön csak kés alá. A csapat-
kapitánytól azt kérdeztük, ho-
gyan értékeli csapata eddigi sze-
replését.

– Jó úton halad az együt-
tes, fejlődünk, de még mindig 
van hová javulnunk. Elégedet-
tek lehetünk eddigi teljesítmé-
nyünkkel, hiszen az élbolyban 
vagyunk, a dobogós pozíció-
kért harcolunk. Amit szeret-
nék – ahogy minden labdarúgó 
–, napról napra jobbnak lenni, 
jobban teljesíteni. Nincs köny-
nyű mérkőzés a bajnokságban, 
ráadásul az előző pontvadá-
szat győzteséhez, a Debrecen-
hez utazunk, mely ritkán veszít 
hazai pályán. Jó meccset várok 
– emelte ki a bajnokságban leg-
utóbb az ötödik fordulóban, a 
Siófok elleni hazai találkozón 
pályára lépett Luque.

A spanyol mellett visszatért a 
válogatott észtek és törökök el-
leni győztes világbajnoki selej-
tezőjén egyaránt pályára lépő 
Elek Ákos is, aki az MTK elleni 
legutóbbi bajnokin győztes gólt 
szerzett, első találatát jegyezve 
Miskolcon.

A debreceni klub két körben 
összesen 1100 jegyet biztosított 
a diósgyőri szurkolóknak, akik 
minden bizonnyal idén is meg-
töltik az Oláh Gábor utcai sta-
dion vendégszektorát. Ameny-
nyiben marad még belépő, a 
drukkerek a szombati csalá-
di napon, a diósgyőri stadion-
ban található ajándékboltban 
juthatnak hozzá 9–19 óra kö-
zött.                                             S. P.

» Nemzetközi porondon a Macik. Péntektől vasárnapig a jégkorong Kontinentális 
Kupa selejtezőjén vesz részt a Miskolci Jegesmedvék csapata a finnországi Vaasában, ahol sorrend-
ben a rendező Sport mellett a lett Liepaja Metalurgs és a kazah Beibarys Atyrau lesz Tim Kehler együt-
tesének ellenfele.

» Először vesztettek. Az Albrecht-MVSC-MVSI ötödik bajnoki mérkőzésén elszenvedte első ve-
reségét a női röplabda élvonalában. Toma Sándor együttese a Vasassal szemben maradt alul hazai pá-
lyán 3–1-re.

» Tíz ponttal kikapott hazai pályán a DKSK-Miskolc a listavezető, veretlen Uniqa-
Euroleasing Soprontól (65–75) a női kosárlabda élvonal ötödik körében. A piros-fehérek mérlege így há-
rom győzelem, két vereség.

» Itthon megy. Magabiztos, nyolcgólos győzelmet aratott a férfi kézilabda NB II Észak-keleti cso-
portjában a Miskolc Városi Sportiskola csapata, mely hazai pályán, a birkózó ob miatt a Herman Ottó Gim-
názium tornacsarnokában rendezett mérkőzésen győzte le a Berettyó MSE-t 31–23-ra. Az MVSI így két-
két győzelmet és vereséget számlál eddig a bajnokságban.

» Majdnem sikerült. Színvonalas, látványos küzdelemben maradt alul 38–34-re a Budapest 
Cowboys otthonában a Miskolc Steelers 19 éven aluli játékosainak csapata a juniorbajnokságban.

» Magabiztos MEAFC. Az NB II-es férfi kosárlabda-bajnokság Kamarás István-csoportjában a 
MEAFC hazai pályán, a Miskolci Egyetem körcsarnokában 100–65-re legyőzte a Gyulai Color KC-t.

» Helyezések az ob-ről. A Győr-Moson-Sopron megyei Ikrányban rendezték a diák A és B kor-
csoportos Országos Bajnokságot, valamint a csapatbajnokságot, ahol a Miskolc Városi Sportiskola és a 
Miskolci Judo Club versenyzői is szép eredményeket értek el. Az MVSI judosai egy arany-, két ezüst-, va-
lamint három bronzérmet, míg a Judo Club sportolói két második és négy harmadik helyet szereztek.
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Flat Track a népkerti salakon!
A népkerti salakmotor-arénában ren-
dezik szombaton a nemzetközi mo-
torsport szövetség Flat Track világku-
pa záró fordulóját.

A Flat Track egy, az Egyesült Ál-
lamokban nagy népszerűségnek 
örvendő pályaverseny szakág, 
amelyet 2012-ben a nemzetközi 
motorsport szövetség (FIM) is fel-
karolt. A miskolci szervezők még 
2011-ben nyerték el a lehetőséget, 
hogy a sorozat ötödik, záró fordu-
lóját a népkerti salakmotorpályán 
rendezhessék, és ezzel a sporttör-
ténelem első magyarországi Flat 
Track versenyét láthassa a kilá-
togató publikum, amely egyúttal 
a miskolci versenyszezon végét 
is jelenti. A világkupának eddig 
négy fordulóját rendezték meg, 
Csehországban, Olaszországban, 
majd két amerikai helyszínen.

– Olasz, francia, angol, ame-
rikai és cseh versenyzőket, ki-
egészítőként pedig magyar 
quadosokat láthat a közönség. 
Sok MotoGP-s sztár ebben a ka-
tegóriában kezdett versenyez-
ni az Amerikai Egyesült Álla-
mokban. A „hagyományos” 
salakmotorral ellentétben itt fu-
tamonként nem négy, hanem 
legalább hét versenyző áll rajt-
hoz, s nem négy, hanem hat, 
nyolc, majd a döntőben tíz kört 
teljesítenek a vaspapucsosok. Itt 
dől majd el a világkupa-győze-
lem sorsa! – mondta Jacsó Tibor 
szervező.

Szombat reggel 9-kor egy kö-
rülbelül egyórás, ingyenesen 
megtekinthető edzéssel indul a 
nap, majd délután 2-kor kezdő-
dik a verseny, melyet a gyerekek 
ingyenesen tekinthetnek meg.

Miskolcon vív az olimpiai bajnok
A londoni olimpián kardví-
vásban aranyérmet szerző 
Szilágyi Áron tart bemuta-
tót hétfőn Miskolcon. A ren-
dezvény célja a sportág nép-
szerűsítése.

Olimpiai aranyérmes vendége 
lesz Miskolcnak: a Diósgyőri Vívó 
Egyesület meghívására mondott 
igent Szilágyi Áron, a 2012-es lon-
doni ötkarikás játékokon olimpi-
ai bajnoki címet nyert kardvívó. 
A fegyvernem 13. magyar egyé-

ni olimpiai győztese Kósa Miklós-
sal vív hétfőn bemutató asszót, ám 
emellett számos elemmel népsze-
rűsítik a sportágat a délután há-
rom órakor kezdődő programon 
a Miskolc Plazában. A vetélkedők 
és kvíz mellett maguk a nézők is 
vívóruhát ölthetnek, s játékos for-
mában próbálhatják ki a magyar 
sikersportágat. A nap célja a vívás 
népszerűsítése mellett a sportág 
megismertetése.

– Jelenleg negyven állandó ver-
senyzőnk van, közülük évente 
rendre kikerül 2-3 korosztályos or-
szágos bajnok. A győzelmek, vala-
mint Szilágyi Áron hatalmas sikere 

ellenére csökken a gyereklétszám, 
ezért szervezünk toborzókat, és 
így jött létre a hétfői rendezvény 
is. Olimpiai bajnokunk aranyérme 
megszerzése óta járja az országot, 
népszerűsíti a vívást, így öröm-
mel bólintott rá a mi felkérésünkre 
is – mondta el lapunk érdeklődé-
sére Patócs Béla, a Diósgyőri Vívó 
Egyesület vezetőedzője.

A klub nemrég a Diósgyőri 
Szent Ferenc (volt Móra Ferenc) 
Katolikus Általános Iskolában, a 
Bársony János Általános Iskolá-
ban, valamint edzőtermében, a 
Hejőcsabán található egészségügyi 
főiskola tornatermében is indított 

kezdő csoportot – összesen 35-40 
fiatal látogatja a három helyen a 
tréningeket.

Struhács György, a kötöttfogá-
sú birkózók szövetségi kapitánya 
a szombaton, Miskolcon rende-
zett országos bajnokságon lapunk-
nak elmondta, többen kezdtek el 
birkózni a londoni sikerek óta (a 
kötöttfogásúak egy-egy ezüst- és 
bronzérmet szereztek az olimpi-
án), ám ugyanez nem mondha-
tó el a vívókról. Patócs Béla szerint 
ennek többek közt az lehet az oka, 
hogy drága sport a vívás, sokba ke-
rül a versenyeztetés, ugyanakkor 
azt reméli az olimpiai bajnok láto-
gatásától, hogy megváltozik létszá-
muk csökkenő tendenciája.

Soós P.

Rangadót nyert a Vénusz
Fontos mérkőzést nyert meg va-
sárnap este a DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont, mely az Astra 
Kiskunfélegyházát győzte le a női 
futsal NB I 4. fordulójában.

A sokáig gól nélkül álló találko-
zót a második félidőben döntöt-
ték el Sárréti Géza lányai a szá-
zadik NB I-es mérkőzését játszó 
csapatkapitány, Csepregi Gabri-
ella és Bernáth Csilla találatával. 
Nem ígérkezett könnyűnek a 
mérkőzés, hiszen az újonc ven-
dégek alaposan megerősödtek 
a nyáron, így a bajnoki címért 
is harcban lesznek a szezon so-
rán. A miskolciak három mér-

kőzés után (a második fordu-
lóból elhalasztott, Galaxis elleni 
meccset október 25-én pótolják) 
száz százalékosak.

– Tudtuk, hogy nehéz mérkő-
zés lesz, technikás, jó játékosok 
alkotják a Kiskunfélegyháza csa-
patát. A csapat felnőtt a feladat-
hoz, és bizonyította, képes nagy 
célok elérésére, s nem véletle-
nül nyert bajnokságot. Hama-
rosan jön a Galaxis elleni talál-
kozó, ami szintén nem ígérkezik 
könnyűnek – mondta Sárréti 
Géza vezetőedző.

Vasárnap az ELTE-BEAC ott-
honában gyarapíthatja pontjai 
számát a DVTK-Vénusz.

Elek  Ákos az észtek és a törökök 
ellen is a győztes csapat tagja volt 
a válogatottban

Épül a műfüves pálya

Elkezdődött a műfüves lab-
darúgópálya építése az Ifjú-
sági sporttelepen. A tervek 
szerint heteken belül birtok-
ba vehetik a sportolni vágyó 
miskolciak az új focipályát.

A Könyves Kálmán Általános Is-
kola és Alapfokú Művészetokta-
tási Intézményben, a Bársony – 
Hunyadi Általános Iskolában és a 
Szentpéteri kapui Honvéd (Papp 
József) pályán 12 x 24-es, míg a 
József utcai Ifjúsági sporttelepen 
(„Ifi-pálya”) 20 x 40 méteres műfü-
ves pálya épül a Magyar Labdarú-
gó-szövetség (MLSZ) által meghir-
detett programnak köszönhetően. 

Utóbbi építése a héten megkezdő-
dött.

– Hatvanhatmillió forintból va-
lósul meg a beruházás, mely a vá-
rosnak 20 millió forintjába kerül, 
ehhez 46 milliós állami forrás pá-
rosul, mely a TAO-n keresztül ér-
kezik. Miskolc legmodernebb mű-
füves focipályáit alakítjuk ki a négy 
helyszínen – mondta Zsiga Mar-
cell, az Ifi-pálya körzetének önkor-
mányzati képviselője.

Amennyiben folytatódik a jó 
idő, heteken belül átadhatják a mű-
füves pályákat. A tervek szerint vil-
lanyvilágítást is kialakítanak majd 
a négy területen.

Az MLSZ korábban vállalta, 
hogy lehetőség szerint ez év máso-
dik félévében, de legkésőbb 2013. 
június 30-ig megépíti a pályákat.

A MOB-elnök az olimpiáról, a TAO-ról 
Miskolcra látogatott csütörtökön Se-
bestyén László országgyűlési képvise-
lő meghívására Borkai Zsolt, a Magyar 
Olimpiai Bizottság elnöke. Szöul (1988, 
lólengés) olimpiai bajnoka ez alkalom-
ból adott interjút szerkesztőségünknek.

– Nyolc arany-, négy ezüst- és öt bronzérem 
a magyarok ötkarikás mérlege. Ezen felül ho-
gyan értékeli a honi delegáció teljesítményét?
– Remélem, hogy 2-3 év múlva is közelinek 

érezzük még a 2012-es londoni olimpiát, hiszen 
rendkívül szép sikereket értek el a lányok és a 
fiúk. A magyar olimpiai csapat nagyon jól telje-
sített a 17 éremmel, az indulók több mint ötven 
százaléka pontszerző, azaz 1–6. helyen végzett. 
Minden lépésében olyat tett a hazai delegáció, 
ami nemcsak Magyarországon hívta fel az em-
berek figyelmét, hanem szerte a világon beszél-
tek róluk. Például Gyurta Dániel nyilatkozata 
vagy Liu Hsziang felsegítése Baji Balázs által be-
járta egész Kínát. Sok-sok pozitív cselekedet tett 
rá tehát még a sportteljesítményükre, csak szu-
perlatívuszokban beszélhetek a magyar együt-
tesről.

– Voltak meglepetésérmek is?
– Részben igen, például a kardvívó Szilágyi 

Áron és a hosszútávúszó Risztov Éva aranyérme 

ilyen volt, ugyanakkor kajak-kenuban vártunk, 
reméltünk két győzelmet, aztán három lett be-
lőle, és nem azokban a számokban. Berki Krisz-
tián sikerére számítottunk, a fokozott elvárások 
miatt nagy teher is volt tornászunk vállán, de 
fantasztikus gyakorlattal megnyerte az olimpiát.

– Az olimpia után főtitkárváltás történt, de 
további változásokat is ígért a MOB.
– 2011-ben más struktúrában kezdett el dol-

gozni a bizottság. Célirányosan osztottuk el az 
olimpikonoknak szánt forrásokat, fel mertük 
vállalni, hogy a korábban támogatott, ám kvó-
tát nem szerző sportolókat háttérbe szorítjuk, és 

azokat karoltuk fel, akik kvalifikálták magukat 
a játékokra.

– A női kajakosok „elvándorlása” nagy vi-
hart kavart minden szempontból.
– Mindig voltak vándorlások a sportban, Ma-

gyarország is befogadott már nagy, jó hírű ver-
senyzőket. Kritikus a történet, nem lehet elmenni 
Janics Natasa esete mellett (a háromszoros olim-
piai bajnok a jövőben szerb színekben kíván ver-
senyezni – a szerző). Beszélnek róla az emberek, 
felfokozott a hangulat az esete kapcsán, s én is 
azt gondolom, hogy nem túl elegánsan járt el. A 
MOB és a szakági szövetség nem gördített volna 
akadályt a távozása elé, ám viselkedése miatt nem 
tehetjük meg, és nem is fogjuk elegánsan elen-
gedni. Összességében úgy látom, hogy az elmúlt 
időszakban felépült rendszer megfelelő támaszt 
nyújthat a versenyzőknek, a Gerevich-ösztöndíj 
esetében is. Komoly utánpótlásprogramunk van, 
mely régóta működik, két olimpikonunk kivéte-
lével valamennyi sportolónk ezen keresztül ka-
pott támogatást.

– A TAO-nak köszönhetően az öt látvány-
sportágba jelentős források áramlanak. 
Megváltoztathatja ez a MOB költségvetését?
– Minden évben szeretnénk a megmaradt 

TAO-pénzeket 14 másik sportág támogatására 
fordítani. Közel tízmilliárd forintról van szó, ko-
moly összegek áramolhatnának az utánpótlás-
ba, amennyiben elfogadják a javaslatot.

J. I., S. P. | fotó: Mocsári L.
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Akció 2012. 10. 20-tól 2012. 10. 26-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.

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

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

Ezúton is köszönjük a lakosság aktív közreműködését!

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

Akció! Akció!
Újabb, nagyszabású akció kezdôdött  

október 29-ig valamennyi coop üzletünkben!

Elôhûtött tepsis csirke 1 kg (baromfit árusító üzleteinkben)  559 Ft
Mia krémtúró, vaníliás 90 g  99 Ft

Egységár: 1100 Ft/kg

Delikát 8 ételízesítô 75 g  159 Ft
Egységár: 2120 Ft/kg

Darált sertéshús konzerv 400 g  229 Ft
Egységár: 573 Ft/kg

Medve sajt, natúr 200 g, 8 cikk  299 Ft
Egységár: 1495 Ft/kg

Olympos citromlé 5* 1 l  299 Ft
Paloma vák. kávé 250 g  429 Ft

Egységár: 1716 Ft/kg

coop 8 toj. cérna-, szélesmetélt 200 g  159 Ft
Egységár: 795 Ft/kg

coop cappuccino csok. ízû utántöltô 100 g  99 Ft
Egységár: 990 Ft/kg

coop Prémium eü. papír 3 rét., 8 tek.  499 Ft
Egységár: 62 Ft/tek.

Vegyen részt a „Töltse fel a családi kasszát”  
nyereményjátékban is október 28–december 31-ig!

Azok a vásárlók, akik legalább 2000 Ft értékben vásárolnak  
a fenti idôszakban és a vásárlást igazoló blokkot pontos névvel, 
címmel ellátva bedobják a boltban található szerencsedobozba, 

sorsoláson vesznek részt.  
Nyeremények: 100 000 – 75 000 – 50 000 Ft-os  

coop vásárlási utalványok.
LEgyEN A héT MiNDEN NAPjáN TörzsVásárLóNk!



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. Az Aranyka-

pu Bábszínház 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.

Október 23. | kedd
09.00–13.00 | Hordozható emlékképek. Ünne-

pi közös munka. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
11.00 | Márai Sándor: Vámház. A Hámori Waldorf 

Iskola diákjainak előadása.
09.00–13.00 | Művészek forradalma. Színház-

történeti és Színészmúzeum.
18.00 | Együtt. Az október 23-ai események előtt 

tisztelgő ünnepi műsor. Művészetek Háza.

Október 24. | szerda
14.00 | Teátrum tv. Ismeretterjesztő előadással 

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

17.00 | Az együttélés értékei. Művészeti Szabad-
egyetem. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

17.30 | Értékek időben és térben 2. Művészeti 
Szabadegyetem, műhelybeszélgetések. Az Együtt-
élés értékei címmel Biczó Gábor filozófus tart elő-
adást. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

18.30 | Ted. Filmvetítés. Ady Endre Művelődési Ház.

Október 27. | szOmbat
10.00 | Teátrum tv. Ismeretterjesztő előadással 

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

Október 28. | vasárnap
10.30 | Varázslatos tündérszirom. Csodamalom 

Bábszínház.

kiállítás:
» Két hidrogénatom közösbe adta elektronja-

it. Asztalos Zsolt kiállítása. Miskolci Galéria, Rá-
kóczi-ház.

» Kilencedik Kunszt. Kő, papír, olló. A Nagy Kunszt 
Kortárs Képzőművészeti Tanulmányi Múzeum kiál-
lítása. Miskolci Galéria, 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 tekinthető meg. Diós-
győri Kézműves Alkotóház.

» Az otthon otthontalansága. Lenkey-Tóth Péter 
festőművész tárlata december 1-ig látogatható. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
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Október 22. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Kutass 
és gyógyíts! (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Gála a Művészetek Házában, az „Ezüst Für-
tök” nyugdíjasverseny győztesei és a város fiataljainak közös műsora 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 A gyanú, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Október 23. | 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 18.25 Ünnepi 
műsor 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Ünnepi műsor 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Feketén-
fehéren, francia–amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Október 24. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Di-
menzió, esélyegyenlőségi magazin (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 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 Eljátszott zálog, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Kép-
újság.

Október 25. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 
„Akinek sebeivel gyógyultatok meg…” (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Tele-
vízió 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 26. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 
Gold Manager Magazin (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 
ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az év-
század bűnesete, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Október 27. | 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 (válogatás) 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 28. | 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 Pro-
menád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (vá-
logatás) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A per, francia–olasz–
NSZK film (Hálózat TV) (16) 23.00–07.00 Képújság.

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

Október 18–24. | 15.30, 17.30 Magic Boys; magyar–angol–kanadai vígjá-
ték | 16 | (Béke-terem) | 17.00 Én, a séf; francia–spanyol vígjáték | 12 | (Urá-
nia-terem) | 19.30 Rómának szeretettel; feliratos amerikai–olasz–spanyol 
vígjáték | 12 | (Uránia-terem) | 20.00 Aglaja; magyar film | 12 | (Béke-terem).

Október 24–31. | 17.00, 19.30 Szesztolvajok; feliratos angol–francia–bel-
ga–olasz vígjáték | 16 | (Uránia-terem).

Október 25–31. | 15.30, 17.30 Magic Boys; magyar–angol–kanadai vígjá-
ték | 16 | (Béke-terem) | 20.00 The Expendables – A feláldozhatók 2.; ame-
rikai akciófilm | 16 | (Béke-terem).

Art mozi, művészetek házA ›››››››

progrAmAjánló ›››››››››››››››››››

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korhatár | kezdési idő-
pontok
Lorax (MB premier, digitális 3D) | 6 | 12.00 (szo–k), 
16.00, 18.00
Lorax (MB premier) | 6 | 10.00 (szo–k), 14.00
Asterix és Obelix – Isten óvja Britanniát (MB pre-
mier, digitális 3D) | KN | 13.00, 17.30, 19.45 – 22.00  
(p–h)
Asterix és Obelix – Isten óvja Britanniát (MB pre-
mier) | KN | 10.45 (szo–k), 15.15
Magic Boys (MB premier) | 16 | 10.15, 12.15 (szo–k), 
14.15, 16.15, 18.15, 20.15 – 22.15 (p–h)
Parajelenségek 4. (F premier) | 16 | 13.30, 15.30, 
17.30, 19.45 – 21.45 (p–h)
Kertvárosi kommandó (MB premier) | 16 | 11.00 
(szo–k), 13.00, 15.30, 17.45, 20.00 – 22.15 (p–h)
A boldogság sosem jár egyedül (MB) | 12 | 19.30
Vadállatok (F) | 18 | 22.00 (p–h)

Sammy nagy kalandjai 2 (MB digitális 3D) | 6 | 11.15 
(szo–k)
Tüskevár (MB) | KN | 11.30 (szo–k)
Looper – A jövő gyilkosa (F) | 16 | 15.00 – 22.30 (p–h)
Démoni doboz (F) | 16 | 21.45 (p–h)
Step up 4. – Forradalom (MB digitális 3D) | 12 | 13.15
Taken 2. (F) | 16 | 12.30 (szo–k), 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30 – 22.30 (p–h)
A feláldozhatók 2. (MB) | 16 | 17.15
Ted (MB) | 16 | 19.30
Csingiling (MB digitális 3D) | KN | 10.30 (szo–k)
Kaptár – Megtorlás (MB) | 18 | 20.30
Hotel Transylvánia (MB) | 12 | 10.30 (szo–k), 14.30
Hotel Transylvánia (MB digitális 3D) | 12 | 12.30 
(szo–k), 16.30, 18.30
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, KN – korhatár nélkül. A 
13 óra előtti kezdési időpontok csak szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak 
csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – október 18–25. ››››››››››››››››››››››››››››››››››››
» Október 20-án, szombaton gyalogos zarán-
doklat indul a mindszenti templomtól a szentléleki kolos-
torromokhoz, ahol 11 órakor szentmisét mutat be Palánki 
Ferenc püspök, mindszenti plébános az 1956-os mártíro-
kért és Magyarországért.

» Vasárnap, 21-én a KÉSZ idén is megrendezi a Mis-
kolci Nemzeti Estélyt, amelyen megemlékeznek az ’56-os for-
radalom évfordulójáról. A Művészetek Házában este 7 órakor 
kezdődő rendezvény ünnepi szónoka Csókai András agyse-
bész lesz. A műsor után adják át a Kartal–Veczán-díjat.

» Október 23-án, kedden délután 2 órától ren-
dezik meg a Herman Ottó Múzeum kiállítási épületében 
(Papszer 1.) a Számontartva című könyv bemutatóját, 
Prevozné Balogh Irén és Rostás Gábor művét, amely a ha-
difogságot és az ÁVH börtöneit is megjárt Balogh István 
katolikus pap életútját mutatja be. Bevezető előadást Tóth 
László kanonok, ny. plébános tart.

Az AVE Miskolc Kft. őszi lomtalanítás keretében térítésmentesen el-
szállítja a lomokat. Csak a háztartásban képződő lomokat helyezzék a 
meghirdetett napon (reggel 6 óráig) a hulladékgyűjtő edények mellé. 

Október 25. | csütörtök
Belváros: Arany J., Corvin, Dankó P., Erzsébet tér, Görgey A., Horváth 
L., Kazinczy F., Király páros oldal, Madarász V., Mártírok, Munkácsy 
M., Nagy I., Régiposta, Szentpáli, Széchenyi I., Szemere B., Uitz B., Vá-
rosház tér, Vörösmarty M. 1–33., 26–62.

Október 26. | péntek
Vologda – Jókai lakótelep, Kis-Hunyad u. – Palóczy u. – Kossuth u. kör-
nyéke: Dayka G., Deák tér, Déryné, Dózsa Gy., Fábián kapu, Fábián u., 
Fazekas, Feszty Á. 1/A-B, Jókai M., Kis-Hunyad, Kossuth L., Labor-
falvi R., Mátyás kir. társasházak, Pallós, Palóczy L., Patak, Petőfi S. tér, 
Szepessy P., Tárkányi B., Vologda.
Hodobai telep: Kassai magánházak, Kolozsvári, Latkóczi L., Pozsonyi 
magánházak, Temesvári.

hArAng-hírek ››››››››››››››

lomtAlAnítás ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

MEGEMLÉKEZÉSEK, KOSZORÚZÁSOK
Október 23. | kedd

9.00 | A Széchenyi-emléktáblánál (Hősök tere 7.). Néma koszorú-
zás egy szál virággal.

10.00 | A Zsolcai kapui emléktáblánál.
11.00 | A Nagy Imre-emléktáblánál (Nagy Imre utca 1.).
11.30 | A Nagy Attila-szobornál (Miskolci Nemzeti Színház szí-

nészbejárója előtti tér). Beszédet mond Sebestyén László, a Fidesz 
országgyűlési képviselője.

12.00 | A megyei munkástanácsok emléktáblájánál.
15.00 | Megemlékezés a Hősök temetőjében. Tisztelgés az 

1956-ban kivégzett hősök sírjai előtt koszorúzással és ünnepi mű-
sorral. Megemlékezik Somorjai Lehel, a B.-A.-Z. Megyei Levéltár 
igazgatója. Közreműködnek a Szabó Lőrinc Általános Iskola tanulói.

16.30 | A Hősök terén ünnepi műsor, koszorúzás. Az ’56-os for-
radalmár hősökre emlékezik: Csorba István, a Társadalmi Igaz-
ságtételi Bizottság területi elnöke. Ünnepi beszédet mond: Kri-
za Ákos, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere. Verset mond 

Fandl Ferenc, a Miskolci Nemzeti Színház művésze. Mécsesgyújtás 
a hősökért!

18.00 | Ünnepi megemlékezés a Művészetek Házában.  
Az 1956-os forradalom hőseiről megemlékezik Demeter Ervin kor-
mánymegbízott, a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal vezetője. A miskolci 
forradalom eseményeire emlékezik Csöbör Katalin, a Fidesz országgyű-
lési képviselője. Kriza Ákos, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere 
ünnepi köszöntőt mond.  „Együtt” – az október 23-ai események előtt 
tisztelgő ünnepi műsor. Szereplők: a Miskolci Nemzeti Színház művészei, 
a Montázs Drámapedagógiai Egyesület színjátszói, miskolci általános és 
középiskolás tanulók. Dramaturg és rendező: Zalányi Gyula.

ÜnnEpi pROGRaMOK a vÁROS KuLtuRÁLiS intÉZMÉnyEibEn
Október 21. | vasárnap

19.00 | Veczán Pál-díj átadása. Művészetek Háza. A Herman Ottó 
Múzeum kiállítási épületében (Papszer 1.)

Október 23. | kedd

14.00 | „Számontartva” – könyvbemutató. Balogh István tábo-
ri lelkész élete és megpróbáltatásai a vörös csillag árnyékában. A 

könyvet írta és bemutatja Prevozné Balogh Irén. Herman Ottó Mú-
zeum kiállítási épülete (Papszer 1.)

9.00–13.00 | „Hordozható emlékképek”. Az 1956-os esemé-
nyek emlékére a Galéria látogatói közreműködhetnek egy ünne-
pi közös munka elkészítésében. A Kő, papír, olló kiállításon kihelye-
zett dobozmunkához mindenki hozzáteheti személyes emlékképét, 
írásban, rajzban kifejezett gondolatait, érzéseit. A látogatók által 
a nap végére közösen összeállított alkotás a kiállítás részévé válik. 
Miskolci Galéria – Rákóczi-ház (Rákóczi utca 2.)

9.00–13.00 | Művészek forradalma. A megemlékezés közép-
pontjában 1956 irodalma és színházi világa áll. A filmkockákon a 
forradalom képei, a nyomtatott lapokon versek jelennek meg. Szín-
háztörténeti és Színészmúzeum (Déryné utca 3.)

nOvember 4. | vasárnap

15.00 | Ökumenikus istentisztelet. Miskolc-belvárosi görög kato-
likus templomban (Búza tér).

Mackónévadó
Együtt játszik, együtt fedezi fel mackóházát, a számára eddig 
ismeretlen erdei talajt a koppenhágai állatkertből a Miskol-
ci Állatkert és Kultúrparkba a múlt hét közepén érkezett két 
barnamedve.

A medvelányok néhány tétova 
lépés után nekiiramodtak, és az-
óta napközben szinte folyamato-
san körbejárnak természetes ki-
futójukban játszva-kergetőzve 

vagy épp földet ásva. Ez a puha, 
erdei talaj eddig ismeretlen volt 
a számukra, hiszen a koppenhá-
gai állatkertben egy sziklás ki-
futóban cseperedett a testvér-

pár. Felfedezték a kis tavacskát is, 
amiben a hideg ellenére szívesen 
ücsörögnek, és ahogy az állatkert 
előre sejtette, szabadon élő társa-
ikhoz hasonlóan, szeretnek fára 
mászni is.

Csak épp nevük nincs még! 
Még egy héten át meg lehet fi-
gyelni a mackókat, melyikük 
hogy néz ki és milyen a viselkedé-
sük. Ezek alapján lehet szavazni 
a felkínált névpárok közül, illet-
ve fogad a Vadaspark új, találó öt-
leteket is elnevezésükre. A jelen-
legi állás szerint a Forgó és Füles 

páros vezet. Emellett még sok öt-
let érkezett, például: Málna, Sze-
der, Gombóc, Puszedli, Pitypang, 
Mályva, Bogyó…

A jobbra található szelvényt 
kitöltve a szavazódobozokba kell 
bedobni, ezzel segítve a mackólá-
nyok névadását. 

A szavazók között éves zoo-
bérlet és kisebb zoo-ajándékok 
találnak gazdára. A mackónév-
adót és a „Mackó-Lak” rajzver-
seny díjátadóját október 27-én, 
szombaton délután 2 órakor 
tartják az állatkertben.

Mackónévadó
Név: .............................................................................

Város: ...........................................................................

Elérhetőség.........................................................................................

Tel./mail: ...........................................................................................

Karikázza be a kiválasztott nevek számjelét, vagy adjon Ön nevet a 
két mackólánynak:

1.) Ursula és Dorka 2.) Moha és Páfrány
3.) Gabri és Ella  4.) Forgó és Füles

+ .......................................................................................................

és ..............................................................................................    (X)

`56 hőseire emlékezünk: október 20., 21., 23.
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Irány Mexikó!
Újabb mexikói turnéra indult a 

Szinvavölgyi Néptáncegyüttes, a 
csoport tíz pár táncossal utazott 

a közép-amerikai országba. A 
műsor főpróbáját még múlt pén-
teken este, a Diósgyőri Ady End-

re Kulturális és Szabadidő Köz-
pontban tartották. A produkció 

első felében kárpát-medencei 
néptáncokat mutatnak be erede-
ti viseletben, a második részben 
pedig kortárs magyar táncokat 

adnak elő. Az egyhónapos soro-
zat az együttes második turnéja 
lesz a latin-amerikai országban, 
ahol két éve szerepeltek először.

(fotó: Mocsári L.)

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

Maros Edit: 
Hűvösvölgyi suli
Kamasznak lenni nehéz. Elsősorban azért, 
mert ott vannak a felnőttek, akik mind azt hi-
szik, mindent jobban tudnak, és ezt hangoz-
tatják is, másrészt pedig azért, mert az iga-
zi ellenségek, a pattanások a legrosszabbkor 
érkeznek, hogy megnehezítsék az egyébként 
is nehéz mindennapokat. Mindezek mellett 
azonban a legfontosabb a szerelem, ami kibo-
rító és érthetetlen. A világon azonban senki 
sincs egyedül. Az osztálytársak léte sokat se-
gít, s természetesen a közösségi hálón is min-

dig akad valaki, akivel meg lehet beszélni a legégetőbb kérdéseket. A 
Hűvösvölgyi suli tizennégy éves ikrei a kamaszkor útvesztőiben baran-
golnak, néha kéz a kézben, néha „nemszólokhozzád” hangulatban, oly-
kor pedig egymást kirángatva a csávából. Mikor mire van szükség.

Göncz József: 
Az öngyógyítás forradalma
Minden betegség jelt ad magáról, már kez-
detben, a csontok felszínén keletkező alvó 
fájdalom formájában. Ezek a fájdalmak 
szinte minden betegség esetében még saját 
kézzel elmulaszthatók. Göncz József arra 
is rájött, hogy sok súlyos betegséget kór-
okozótelepek okoznak, amelyek többnyire 
az izmokban és a bőrben húzódnak meg. 
Az, aki rendszeresen figyeli magát, kevés-
bé, vagy egyáltalán nem betegszik meg 
– ehhez azonban figyelni kell az alvó fáj-
dalmakra, s tenni kell ellenük. Az öngyógyítás forradalma feltárja, ho-
gyan lehet kezelni magunkat saját kézzel, s azt is elárulja, hogyan lehet 
megakadályozni a betegség visszatérését.

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

The Expendables 2 – 
A feláldozhatók 2.
Visszatértek a feláldozha-
tók, ám ezúttal személyes 
ügyről van szó. Barney 
Ross, Lee Christmas, Yin 
Yang, Gunnar Jensen, 
Dézsma és Hale Caesar 
újra együtt van, sőt, két 
taggal, Billyvel, a kölyök-
kel és Maggie-vel még bővül is a csapat. Mikor Mr. Church össze-
trombitálja őket egy látszólag egyszerű melóra, Barney és régi vágá-
sú zsoldosai könnyen jövő dohányban reménykednek, ám amikor 
csúnyán félremennek a dolgok, és egyiküket brutálisan meggyilkol-
ják, a feláldozhatók bosszút esküsznek.

amerikai akciófilm, korhatár 16 év
Művészetek Háza, Béke-terem – október 25–31., 20.00

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

Akkor és most... A Felső-Piacz utcának nevet adó Városháza 
1871-től őrzi külső megjelenését. A XIX. század utolsó évtizedében 
megjelent képeslap bal oldalán ez az épület látható. A képeslap jobb ol-
dali részét két épület tölti ki. Az 5. és 7. számú műemléképület a XVIII. 
század végén, a XIX. század első harmadában épült. Az 5-ös számút a 
Vadnay család építette, s bejárata mellett emléktábla hirdeti, hogy itt 
látta vendégül Vadnay Gábor ügyvéd Petőfi Sándort 1847 júliusában. 
A 7. számú – a tér hangulatát meghatározó –, nyolc utcai ablakos egy-
emeletes ház a hosszú telek mindkét oldalán beépített volt. Mázer-, 
majd Bakos-házként is említik. Régi fényképeken a könyvkötő műhe-
lyének cégére és táblája látható, amely még fél évszázaddal ezelőtt is a 
kézi megmunkálás csodálatos termékeit nyújtotta „vásárlóinak”.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

75 éve, 1937. október 14-
én avatták fel a Hősök terén 
a Főposta épületét. Az egy év 
alatt elkészült monumentális 
épület tervezője Walder Gyu-
la és Reisch Adolf, kivitelező-
je Árva Pál miskolci építkezé-
si vállalata volt.

101 éve, 1911. október 16–
17-én a Magyar Géprepülők 
Szövetsége Miskolcon a Sajó 
parti tüzérségi gyakorlótéren 
rendezte meg az első nemzet-
közi repülőversenyt. A „sztár” 
Kvasz András volt, aki meg-
szakításokkal közel egy órát 
volt a levegőben.

152 éve, 1860. október 20-
án jelent meg az önkényura-
lom végét jelentő Októberi 
Diploma, amelyben Ferenc Jó-
zsef császár „alkotmányos ala-
pon” kívánta rendezni a biro-
dalomhoz tartozó országok 
ügyeit. Első lépésként megje-
lent a régi-új főispán, Vay Lajos. 

Hétforduló ›››››

Névadó – Bottyán János
A XX. század első évtizedé-
ben alakult ki az Erzsébet 
kórház és a hejőcsabai ha-
tár között az úgynevezett 
Otthon telep. A város 
1912. évi címtára már 
négy kelet-nyugat irányú 
utcát tüntet fel a telepen. A 
kórháztól délre az első utca 
Bottyán János nevét kapta. 

A névadó a magyar történelem 
egyik kiemelkedő hadvezére. Esz-
tergomban született, lovászfiúból 
lett katona, végvári harcos a török 
elleni hadviselésben. Buda 1686. 
évi visszafoglalásában tanúsított 
helytállásáért nemességet kapott, 
Lipót császár ezredtulajdonossá ne-

vezte ki. Érdemei rendkívüli 
gazdagságában is testet öl-

töttek, így nemcsak örö-
kösei lettek jómódúak, 
hanem katonáit is sok-
szor ő fizette. 1703-ban 
átpártolt II. Rákóczi Fe-

renchez, így lett a dunán-
túli kuruc csapatok főpa-

rancsnoka, majd Dunántúl 
kormányzója. Élete végéig hű ma-
radt a fejedelemhez. (Legvalószí-
nűbb születési dátuma 1643. Ha-
lálát agyvérzés okozta 1709-ben. 
Gyöngyösön, a ferences rend temp-
lomában nyugszik. Egyik szemét a 
belgrádi csatában veszítette el, ek-
kortól ragadt rá a „vak” jelző.)      D. I.

A pedagógus diákjaitól tanul
Szent Lukács napján tart-
juk – már tíz éve – a ma-
gyar festészet napját, 
hiszen az evangélista a fes-
tők védőszentje is.

Homonna György saját beval-
lása szerint egyik kezében fény-
képezőgéppel, másikban ecset-
tel születhetett. Emellett pedig 
pedagógiai vénával. Az Ava-
si Gimnázium rajz tagozatának 
alapítója több diákját megihlet-
te, s követték őt a művészpályán.

Gyermekkorától a művésze-
tért él – jelenleg Felsőzsolcán, 
Monokon és a miskolci színész-
múzeumban is van kiállítása. 
Ugyan egykor, rövid időre a ma-
tematika világába is elkalando-
zott, ám igazi miliője a képző-
művészet, a fotográfia, a film.

– Matematika–rajz szakon vé-
geztem a nyíregyházi tanárkép-
zőn, de a világom a művészet. 
Gyermekkoromban édesapám-
mal modelleztem. A rajz lett 
mindennek az alapja, az idők fo-
lyamán azonban a festészet felé 

fordultam – mesélte a pedagó-
gus, aki oktatóként olyan művészt 
adott Miskolcnak, mint Varsányi 
Emília, Kristóf Gábor, Szabó Vi-
rág, vagy a Mazsaroff-díjjal kitün-
tetett Bánki Ákos és Sütő Róbert.

– Ha a tanár oktat valamit a 
diáknak, az szerencsés eset, ám 
igazán ők tanítanak minket. A 
felnőttek sokszor elszakadnak 
a fiatalságtól, felülről vizsgálják 
őket, de ezt nem szabad. Fiatal-
nak kell maradni, diákjaim segí-
tenek ebben – vallja Homonna 
György, aki idén Miskolc vá-
ros kitüntetését is megkapta, és 
szakértelmével segített kiválasz-
tani Miskolc új logóját is.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

köztünk élnek ››››››››››››

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

jogeset ››››››››››
általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csa-
bai kapu 9–11.): 46/560-080; MISEK Diósgyőr (Kórház u. 1.): 46/531-
799; Fogorvosi 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 műsza-
ki ügyelet: 46/379-360. MivÍz központi ügyelet: 46/519-339. éMász-
hibabejelentés: 40/42-43-44. Közterület-felügyelet: 46/502-579. Köz-
lekedési lámpák meghibásodása MVK Zrt. Diszpécserszolgálata (0–24 
óra): 46/514-949. in Memoriam Temetkezés (halottszállítási ügyelet): 
46/353-909, 30/677-7958. állategészségügyi Telep (kóbor, elhullott ál-
latok bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. 

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

Zöld egészséghét. A Selyemréti Általános Iskola dolgozóinak 
és diákjainak a természet, az egészség és a sport jegyében zajlik ez a 
hét. Nyitányként fűszer- és gyógynövény-kiállítást rendeztek, ahol a 
gyömbértől a rozmaringon át a cukkiniig számos növényt bemutat-
tak. Gyümölcsökből, zöldségekből készített csemegéket kóstolhattak 
– és az is kiderült, a zöldség nemcsak finom, de szép is. (fotó: M. L.)

100 éve írták… 
„Feltétlenül ragaszkodnunk kell, s 
követeljük a Szinva vízmedencé-
jének kátránytalanítását. Ha még 
oly hatalmas ellenfél is a diósgyő-
ri vasgyár, és ha még oly egyéb-
ként általam is elismert fontos 
közgazdasági és nemzetvédelmi 
szerepet tölt be, akkor sem lehet 
tűrni egy egész város levegőjének 
állandó rontását, hatvanezer em-
ber egészségének tartós károsítá-
sát” – írta a Felsőmagyarországi 
Reggeli Hírlap 1935. szeptember 
17-ei száma.

Dobrossy István


