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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló

„Nem felejtünk – 1956 hősei a mi óriásaink”
A központi ünnepséggel, gá-
laműsorral, a városi emlék-
helyek megkoszorúzásával 
folytatódott kedden az 1956-
os forradalom 56. évforduló-
ja alkalmából rendezett vá-
rosi megemlékezés-sorozat. 

A hivatalos miskolci program dél-
előtt 9 órakor vette kezdetét a Szé-
chenyi-emléktáblánál, ahol egy 
szál virággal és némán emlékeztek 
az 1956. október 23-ai események-
re. Ezután a Zsolcai kapuban, majd 
Nagy Imre emléktáblájánál, Nagy 
Attila mellszobránál, a Megyei 
Munkástanácsok emléktáblájánál 
folytatódott – a város, az egyetem, 
a pártok, civil szervezetek, ország-
gyűlési és önkormányzati képvise-
lők mindenhol elhelyezték az emlé-
kezés és a kegyelet koszorúit.

» összeállításunk a 4. oldalon

Oktatási és ingatlanügyek 

Ismét sok fajsúlyos ügy került napirendre a miskolci közgyűlés ok-
tóberi, rendes ülésén. A képviselők a sürgősségi indítványokkal és a 
zárt üléssel együtt több mint 20 témáról tárgyaltak: napirenden sze-
repelt egyebek mellett a miskolci, helytörténeti oktatás koncepció-
ja, a Miskolci Szimfonikus Zenekar Kft. cégvezetőjének megbízá-
sa, a miskolci Köznevelési Intézményműködtető Központ működési 
modelljének kialakítása, és a parkolási rendelet módosítása is.

» részletek az 5. oldalon

Sisa volt csapata ellen
Debreceni veresége után a Kaposvár, Sisa Tibor korábbi együttese 
ellen játszik hazai pályán a DVTK. Az egyetlen jó hír José Luque 
bajnoki visszatérése mellett – a kapitány hasfalsérve miatt augusztus 
25., azaz az ötödik forduló óta először játszott, s 35 percet kapott –, 
hogy nem gyarapodott a sérültek listája Debrecenben.

» részletek a 9. oldalon

MiskolcPont: tejes termékek
Tovább bővült a MiskolcPont 
sajátmárkás termékeinek köre, 
a héten újabb, a Minna Tejipa-
ri Zrt. által gyártott termékek – 
túró, tejföl és kefir, kaukázusi ke-
fir – kerültek a csatlakozott helyi 
boltok polcaira. Összesen 15-
féle sajátmárkás MiskolcPont 
termék van már forgalomban a 
kedvezményrendszer matricájá-
val, mely jelzi: helyi terméket vá-
sárlunk, ezáltal helyi munkahe-
lyeket támogatunk.

Júniusban jöhet az új villamos
Már készülnek Miskolc új Ganz-
Skoda villamosának prototípusai. 

Az első villamos gyártása folya-
matban van, de a második épí-
tése is hamarosan elkezdődhet, 
amint az előkészítési folyamat 
lezárult. Ezek a szerelvények a 
tervezettnél hamarabb, várható-
an jövő júniusban érkezhetnek 
Miskolcra.

– A szerelvények gyártása ter-
vezetten történik, a folyamat-
ról járművenként ütemterv ké-
szült – mondta el Pásztor Imre, 
a Miskolc Holding Zrt. kom-
munikációs vezetője. Az első két 
jármű megérkezése után a szer-
ződés szerint havonta 3-3 villa-
most kell leszállítania a gyártó-
nak, míg 2015. február végén 
megérkezhet az utolsó kettő.

Részletek a minap.hu-n

Csak két kattintás!
LájkoLjon!
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Részletek a 

ön is megnyerheti! Lesz eLég 
férőheLy...
a tél közeledtével a segélyszerve-
zetek fokozott figyelmet fordíta-
nak a hajléktalanokra.  
helyzet-kép | 8. oldal

reumatikus 
panaszok?
a hidegben felerősödhetnek a 
reumatikus panaszok. nem csak 
gyógyszer segíthet.  
életmód | 7. oldal

HIrdeTés

HIrdeTés

Hamarosan összeérnek a csövek
Már a tapolcai elágazásnál járnak a 
Miskolci Geotermikus Projekt cső-
vezetékei. A Csaba vezér úton ok-
tóber 31-éig kell végezniük a mun-
kákkal, addig kétsávos útlezárásra 
kell számítaniuk az arra járóknak.

Fokozatosan adják át a Kistokaj 
hőközponttól induló, és az Avas 
hidraulikaállomásig tartó, kö-
zel 20 kilométeres geotermikus 
hővezetéket, jelenleg a tapolcai el-
ágazásnál járnak a csövek. A nagy 
forgalmú Csaba vezér úton ezért 
két sávot részlegesen lezártak. 
Mint a Magyar Közút Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Igazgató-
ságtól megtudtuk, október 31-éig 

kérték meg az engedélyt a munka 
elvégzéséhez.

» folytatás a 3. oldalon

VissZAsZÁMLÁLÁs!

Miskolc Kassán: tánc, zene, ételek
Miskolc Napot rendeztek múlt 
szombaton, Kassán. Az egész 
napos programon a kultúráé és 
a gasztronómiáé volt a főszerep 
miskolci fellépőkkel, zeneka-
rokkal, étel- és italkülönlegessé-
gekkel. Miskolc legközelebb ja-
nuárban, az Európa Kulturális 
Fővárosa programsorozat hiva-
talos megnyitóján, kiemelt part-
nerként mutatkozik be a kassai-
aknak és vendégeiknek.

» cikkünk a 3. oldalon

A munkanap- 
áthelyezéssel, 

az újabb 
hosszú hétvégével 

kapcsolatos 
praktikus 

információk 
a 2. oldalon!



október 24. | szerda
Forgalmat számoltak. Az ön-
kormányzat megbízásából forga-
lomszámlálást végeztek Miskolc 111 
pontján, a belvárosban és a főútvo-
nalakon, nagyobb csomópontokban 
a Baross Gábor Közlekedési és Pos-
taforgalmi Szakközépiskola diákjai. 
Ezzel jogszabályi kötelezettségének 
tett eleget az önkormányzat. 

Gála az idősek havában. Műsor-
ral kedveskedett a város szépkorúi 
számára a Szövetség az Idős Nemze-
dékért Közhasznú Társadalmi Szer-
vezet az ITC-ben. 

Ébredés. Kortárs miskolci festők 
munkáiból nyílt kiállítás a Művésze-
tek Házának Kortárs galériájában. A 
tárlat három helyi alkotó – Horváth 
János, Kollár Tibor és Soós Ádám 
Levente – festményeit mutatja be.

október 25. | csütörtök

Az Őzugrón ellenőriztek. Össze-
hangolt hatósági ellenőrzést tartottak 
a Miskolcot északról határoló domb-
oldalakon. A Kőporostól az Őzugróig 
ellenőrizték a lakcím-bejelentési köte-

lezettséget, az ebtartás feltételeit, a ház-
szám vagy helyrajzi szám feltüntetését 
és a szemétszállítási szerződést.

Szüreti szezon. Szüreti bállal kezdő-
dött az Idősek hónapja az Őszi Napsu-
gár Otthonban. A szépkorúak zenés-

táncos mulatsággal ünnepeltek. Az 
otthon lakóit Nánási-Kocsis Norbert 
önkormányzati képviselő köszöntötte. 

október 26. | péntek

A gyermekbalesetek ellen. A me-
gyei Közlekedésbiztonsági Alapítvány 

először „vetette be” élesben a saját fej-
lesztésű mobil baleset-megelőzési 
buszt. A tervek szerint az utánfutóból 
kialakított demonstrációs bemutatót 
jövőre vándorútra indítják a Miskol-
ci Rendőrkapitányság területén mű-
ködő általános iskolák között.

a város lapja
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Miskolci Napló
a város lapja

» Pályaválasztási kiállítás. A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja november 13-án, ked-
den 10–18, illetve 14-én, szerdán 10–17 óra 
között, „Szabad a pálya…!” címmel Pályavá-
lasztási Kiállítást és Képzési Börzét szervez a 
Generali Arénában. A rendezvény keretében 
a közép- és felsőfokú oktatási intézmények, is-
kolarendszerű és iskolarendszeren kívüli kép-
zőintézmények mutatkoznak be.

» Harlekinkaticák. Megyénkben is 
egyre elterjedtebb a harlekinkatica, ami az 
őshonos ökoszisztémák veszélyeztetése mel-
lett komoly károkat okoz a mezőgazdaságnak 
is. A faj rendkívül változatos megjelenésű, de 
alapvetően három változata terjedt el: az első 
szárnyfedőjének alapszíne sárgás vagy vörö-
ses, 0–19 fekete folttal, az előtoron általában 
világos alapon fekete M-alakú mintázattal; a 
második szárnyfedői fekete színűek, 4 vörös 

folttal; a harmadik, legritkább forma az előző-
hez hasonló megjelenésű, de csak 2 vörös folt-
tal, a foltok közepén apróbb fekete pettyekkel. 
A harlekinkatica ősszel előszeretettel húzódik 
az ember közelébe. A beköltöző állatok nem 
veszélyesek, de a testükben található vegyület 
az arra érzékeny egyéneknél kötőhártya-gyul-
ladást okozva allergiás reakciókat válthat ki. 

» Közös ellenőrzés. A megyei Kor-
mányhivatal Közlekedési Felügyelősége a szlo-
vák Munkaügyi Felügyelettel tartott közös 
közúti ellenőrzést október 16-án Tornyosné-
meti térségében. Az eseményen részt vettek 
a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Vas Me-
gyei Közlekedési Felügyelőség munkatársai is. 
Az akció során elsősorban a vezetési és pihe-
nőidőre vonatkozó előírások megtartását vizs-
gálták. Az ellenőrzés kapcsán lehetőség nyílt 
egymás munkamódszereinek és eszközeinek 
megismerésére is.

A Miskolc Steel Mills Kft. 
(3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 
35.) a Diósgyőri Ipari Park te-
rületén (Miskolc 23 965 hrsz.) 
acélgyártó üzem és folyama-
tos öntőmű létesítését tervezi  
358 400 tonna folyékony acél/
év kapacitással. Az acélmű ter-
vezett üzemideje 320 nap, 7680 
óra/év. Tárgyi ügyben az Észak-
magyarországi Környezetvédel-
mi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelőség november 
27-én, kedden délután 3 órától 
Miskolc Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalában (Mis-
kolc, Petőfi u. 1–3. sz., Konfe-
renciaterem) közmeghallgatást 
tart. Észrevételeket a közmeg-
hallgatás időpontjáig a felügye-
lőséghez vagy Miskolc M. J. Vá-
ros jegyzőjéhez lehet benyújtani.

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

KözérdeKű hír ››››››››

» Eperjesi Erika (Fidesz) | a 8. választókörzet önkormányzati képviselője fo-
gadóórát tart november 6-án, kedden délután 5 órától a Szilágyi Dezső Általános Is-
kolában.

» Seresné Horváth Zsuzsanna (Fidesz) | a 18. számú választókörzet ön-
kormányzati képviselője lakossági fogadóórát tart november 13-án, kedden délután 5 
órától a Kaffka Margit Általános Iskolában.

» Kovács László (KDNP) | a 20. számú választókörzet önkormányzati képvise-
lője lakossági fogadóórát tart november 9-én, pénteken délután 5 órától az Ady End-
re Művelődési Házban.

» Pakusza Zoltán (Jobbik) | önkormányzati képviselő fogadóórát tart novem-
ber 5-én este 6 órától a Jobbik miskolci irodájában.

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

Csabán is volt Miskolczi Kolbász
Miskolc csapata is részt vett az idei, októ-
ber 19–22. között megrendezett Csabai 
Kolbászfesztiválon. 

Miskolc csapatkapitánya Kriza Ákos polgármes-
ter volt, tagjai pedig a holding képviseletében  Pálffy 
Kinga, Vécsi György, Lantos Ottó és Koleszár Gá-
bor. A Miskolczi Ínyenc Kolbásszal a Szárazkol-
bász-, valamint a Kolbásztöltő versenyen indultak.

Miskolc először vett részt ezen az országos szak-
mai és turisztikai rendezvényen, ahol a zöldfűsze-
reket tartalmazó, középkori recept alapján készülő 
Miskolczi Ínyenc Kolbász nagy sikert aratott mind 
a jelenlévő szakma és a közönség körében.

A kolbászfesztiválon több mint 700 kolbász ver-
sengett egymással, közülük csak a miskolci nem 

tartalmazott pirospaprikát. A fesztiválon való rész-
vétel egy újabb lépés volt az országos szakmai és ál-
talános ismertség felé. A Baromfi udvar 2002 Kft. 
együttműködési megállapodás keretében vállalja a 
Miskolczi Ínyenc Kolbász országos terjesztését.

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 29. | hétfő

Martin-kertváros: Alkotmány, Babér, Bajza J., Balaton, Barkóczy F., Benkő S., Bodrog, Bornemissza 
G., Dráva, Duna, Forgács A., Franklin B., Garam, Gutenberg, Gyöngyösi I., Ipoly, Iskola tér, Istvánffy 
Gy., Kamilla, Kapos, Kőris, Kőrös, Laborc, Lahner Gy., Lajta, Levél, Mező, Mura, Páncél, Poprád, 
Rába, Régész, Szénfy G., Szrog S., Takta, Tapoly, Tavirózsa, Temes, Tisza, Tóth P., Velence, Visó, Zala.

Tapolca: Abaúji, Bagoly, Barlang, Bártfai, Denevér, Dési H., Enyedi Gy., Esze T., Fajdos, Fecske, Fürj, 
Gerle, Harkály, Hattyú, Késmárki, Kisbenedek, Kócsag, Külső csabai, Mérnök, Nagyszentbenedek 
dűlő, Pákozd, Páva, Püspöklak, Sirály, Szitakötő, Tanító, Trencséni, Vadgalamb, Zárda.

október 30. | kedd

Tizeshonvéd – Petőfi – Meggyesalja – Papszer u. környéke: Avasalja, Csalogány, Csengey G., Fü-
zes, Geró J., Hunyadi J., Irányi D., Kálvin J., Kandia, Leiningen K., Malomszög, Meggyesalja, , Nagy 
S., Nagyváthy J.  társasházak, Nefelejcs, Papszer, Petőfi S., Rácz Gy., Rákóczi F., Reményi E., Ser-
ház, Szent István, Teleki Blanka, Tizeshonvéd köz, Tizeshonvéd u., Tompa M., Toronyalja, Tulipán. 

Avas pincesor: Arnóti sor, Csabai sor, Csáti sor, Danyi völgy, Domb, Földes F., Hideg sor, Mélyvölgy, 
Muszkás oldal, Muszkás telep, Teleki sor, Tóth sor.

október 31. | szerda

Avas pincesor: Csonka sor, Kisavas második sor, Kisavas sor, Latabár sor, Lővei sor, Nagyavas alsósor, 
Nagyavas felsősor, Nagyavas középsor, Petőfi sor.

lomtalanítás ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

MVK: szombaton munkanap szerint!
Változik az MVK szombati me-
netrendje a munkanap-áthe-
lyezések miatt. Október 27-én, 
szombaton az autóbuszok és vil-
lamosok hétfői munkanapi me-
netrend szerint közlekednek, 
kivéve a 44-es és ingyenes jára-
tokat, melyek szombati napi me-
netrend szerint járnak. 

A halottak napi készülődés 
miatt október 28-án, igény ese-
tén, rásegítő járatokat közle-
kedtet a közlekedési cég az 1-es, 
14H-s, 24-es, 35-ös autóbuszok 
vonalán. 

November 1-jén és 2-án 
szombati, illetve munkaszüne-
ti napi menetrend szerint közle-
kednek az MVK Zrt. autóbuszai 

és villamosai. Október 31-én és 
november 1-jén a halottak napi 
forgalom miatt igény szerint rá-
segítő járatokat indítanak az 
1-es, 14H-s, 24-es, 35-ös autóbu-
szok vonalán.

Ugyanakkor november 1-jén 
az ME, a 44-es és az ingyenes já-
ratok nem közlekednek. A 7-es 
járatok nem érintik a hipermar-
ketet, a 21-esek pedig az áruhá-
zakat. November 2-án pedig a 
44-es és ingyenes járatok pénte-
ki menetrend szerint közleked-
nek, míg az ME járat nem jár.

November 3-án szombati, 
november 4-én pedig vasárna-
pi menetrend szerint közleked-
nek a járatok.

Ne csak díszítsék a sírt...
A hosszú hétvégén már töme-
gek látogattak ki a temetőkbe, 
hogy rendbe tegyék hozzátarto-
zóik sírját. A temetőgondnokság 
is megkezdte a felkészülést, füvet 
nyírnak, takarítanak. Arra kérik 
a sírhelyek felett rendelkezőket, 
hogy a balesetveszély megelőzé-
se érdekében alaposan nézzenek 
körbe, és ha szükséges, gondos-
kodjanak a síremlékek javításáról.

Az elmúlt években több sajná-
latos baleset is történt a síremlé-
kek ledőlése miatt, a ledöntéses 
rongálások pedig sajnos vissza-
térő rendszerességgel előfordul-
nak magyarországi temetőkben. 
Ezzel összefüggésben baleset-
megelőzéssel kapcsolatos felhí-
vást függesztettek ki a miskolci 
önkormányzati temetőkben.

– Arra kérjük a sírhelyek felett 
rendelkezési joggal bíró szemé-

lyeket, hogy a síremlékek állagát 
ledőlés, döntés ellen, a balesetve-
szély megelőzése érdekében rö-
vid határidőn belül ellenőrizzék, 
illetve ellenőriztessék. Ameny-
nyiben a kivitelezés, sírkőállítás 
során a síremlékeket nem lát-
ták el megfelelő csapolással, a 
stabil rögzítés érdekében ezeket 
utólag pótoltatni kell – ismer-
tette érdeklődésünkre a felhívás 
lényegét Józsa István, a temető-
gondnokság vezetője. Mivel a 
csapolás a síremlék belsejében 
van, ezért a laikus normál eset-
ben nehezen tudja megállapíta-
ni annak állagát. A szakember 
praktikus tanácsa: amennyiben 
az elemek közötti cement kiper-
gett, a síremlék „fejfa” része mo-
zog, akkor az esetleges balesetek 
megelőzése érdekében meg kell 
javíttatni.

Cs. L.

Morvai Krisztina a bűnmegelőzésről
Sajtótájékoztatón számolt be 
miskolci látogatásával kapcsola-
tos tapasztalatairól, célkitűzései-
ről múlt szombaton Morvai Krisz-
tina, a Jobbik európai parlamenti 
képviselője. A politikus pénteken 
felkereste a lyukói és az avasi vá-
rosrészt, a számozott utcák kör-
nyékét, s találkozott helyi gazdál-
kodókkal, munkavállalókkal is.

Morvai Krisztina elmondta, lá-
togatásának hármas célja volt. 
Tapasztalatokat kívánt szerezni 
a város frekventált területeinek 
közbiztonsági helyzetéről – az ott 
élők mindennapjairól –, a mun-
kavállalók helyzetéről, és arról is, 
mennyire vannak valós informá-
cióik a helyi gazdálkodóknak a 
földügyekkel, bérletekkel kapcso-
latos folyamatokról, saját lehető-
ségeikről.

A korábban jogvédőként is-
mert politikust egy operatőr is 
elkísérte – mint mondták, azért, 
hogy dokumentálva legyenek a 
látottak, hallottak. Tapasztala-
tairól szólva Morvai Kriszti-
na úgy vélte, az állampolgárok 
magukra maradtak a bűnözés-
sel szemben. 

Morvai Krisztina jogi lehető-
ségeket is vázolt a helyzet keze-

lésére, mindenekelőtt azonban 
hangsúlyozta, hogy véleménye 
szerint „be kell vinni a törvényt” a 
lyukói kalyibákba, és az avasi „fé-
szekrakós” lakásokba is. Meg kell 
értetni a beilleszkedésre képtelen 
emberekkel, hogy magatartásuk-
nak szankciói, következményei 
lesznek, amelyek azzal is járhat-
nak, hogy kiemelik a gyerekeket 
a családokból. A politikus szerint 
nem járható út, hogy a beköltö-
zők felhalmozott, milliós köz-
üzemi kintlévőségeit a tisztessé-
ges lakókkal fizettessék meg, s azt 
sem lehet számon kérni, mi lesz 
a kiköltöztetett „fészekrakókkal”, 
hiszen az önhibájukon kívül fi-
zetésképtelenné vált, elárverezett 
lakású devizahitelesek esetében 
sem kérdi ezt meg senki.

Morvai Krisztina arról is szólt, 
véleménye szerint valószínűleg 
meg lehet találni a jogi lehetősé-
gét annak, hogy azok a károsul-
tak, akiknek esetleg Lyukóban 
lebontották, ellopták az ingatlan-
jait, vagy a számozott utcáknál 
kifosztották a garázsait, kártérí-
tési igényt nyújtsanak be, ha bi-
zonyíthatóan azért károsodtak, 
mert az állam elhanyagolta bűn-
megelőzési, bűnfelderítői felada-
tait.                                               Sz. S.

HIrdeTéS

Ünnepi parkolás, temetői nyitva tartás
Október 31-étől november 5-éig in-
gyenes lesz a parkolás, mivel novem-
ber 1-je, illetve a munkanap-áthelye-
zés miatt 2-a is munkaszüneti nap. 

Október 27-én, szombaton a par-
kolási rend munkanap szerinti, 
ugyanis október 27-e hétfői mun-
karend szerinti nap! November 
10-én, szombaton a parkolási rend 
ugyancsak munkanap szerinti. Ez 
a parkolási rend csak a RégióPark 

Miskolc Kft. üzemeltetésében mű-
ködő felszíni parkolókra érvényes.

Az önkormányzati temetők ok-
tóber 30–31-én és november 1-jén 
reggel 8 órától este 9 óráig tartanak 
nyitva. A Szentpéteri kapui városi 
temetőbe, tekintettel a várható for-
galomra, október 31-én csak rok-
kantkártyával rendelkezők hajt-
hatnak be személygépkocsival, 
november 1-jén pedig csak gyalo-
gos látogatókat engednek be. 
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Akkreditációt kapott 
az egyetemi oktatási központ

Mintegy tízéves folyamat végé-
re ért a Miskolci Egyetem Alkalma-
zott Földtudományi Kutatóintézet 
Műszerfejlesztési és Informatikai 
Osztálya szerdán az akkreditált 
oktatási központtá nyilvánítással. 
A Miskolci Egyetem a hetedikként 
kapta meg a Fieldbus Foundation 
akkreditációját.

 
Az egyetem sikerrel teljesítet-
te a szigorú akkreditációs eljá-
rást, annak érdekében, hogy a 
Foundation Akkreditált Okta-
tási Program szerint akkreditált 
fieldbus oktató kurzusokat tart-
hasson – ezzel az intézmény az 
oktatás preferált helyszíne lesz 
Közép- és Kelet-Európában.

– Jelentős nap a mai az egye-
tem életében – jelentette ki Pat-
kó Gyula rektor az akkreditáci-
ós emléklap átvételét követően. 
Mint mondta, a mérnökképzés 
ma is erőssége az egyetemnek, 
és a mérnöki területen folyó ok-
tatásnak és kutatásnak „egyik 
gyöngyszeme az Alkalmazott 
Földtudományi Kutatóintézet”.

Mint a rektor fogalmazott, ez 
az eredmény is „hozzájárul az 
egyetem láthatóságához”, és mu-
tatja, hogy valóban kiváló ered-
ményeket érnek el az egyetem 
kutatói, oktatói.

Jürgen George, a Fieldbus 
Foundation Közép- és Kelet-eu-
rópai Marketing Bizottságának 
elnöke örömét fejezte ki ami-
att, hogy egy olyan oktatási in-
tézménnyel is együtt dolgozhat-
nak, mint a Miskolci Egyetem.

– Az, hogy akkreditált ok-
tatási központunk van itt Ma-
gyarországon, támogathatja a 
Közép- és Kelet-európai régió 
műszaki oktatási szükségletét, 
és ez minden érintett számára 
nagy eredmény – hangsúlyozta.

A világon a programban akk-
reditált intézmény eddig az 
Egyesült Államokban, Kanadá-
ban, Hollandiában, Japánban 
és Thaiföldön működött, Kelet-
Közép-Európában tehát egyedül 
Miskolc rendelkezik ilyen képe-
sítéssel. 

K. I. | fotó: J. Á.

Miskolc Kassán – tánc, zene, gasztronómia
Miskolc Napot rendeztek 
múlt szombaton Kassán. Az 
egész napos programon a 
kultúráé és a gasztronómiáé 
volt a főszerep miskolci fel-
lépőkkel, zenekarokkal, étel- 
és italkülönlegességekkel. 

– Nagyon jól sikerült az október 
20-ai, kassai Miskolc Nap. Szép 
időben, jó helyen, színes progra-
mokkal mutatkoztunk be, sok já-
rókelőből lett néző, érdeklődő – 
összegezte a nap tapasztalatait 
Kákóczki András, a kulturális osz-
tály vezetője. 

A főutcai programsorozatot a 
Miskolci Majorettek, a Bányász 
Fúvószenekar és a Vaga Banda gó-
lyalábasainak felvonulása nyitot-
ta meg, így csalogatva a sétálókat 
a színpadhoz és a miskolci ínyenc-
ségeket felvonultató gasztronómiai 
kínálathoz.

– Az előadók közül a majorettek, 
a Czemende és a Reflex zenekar 

aratta a legnagyobb sikert, való-
színűleg azért is, mert ők léptek fel 
azokban az időpontokban, ami-
kor a legtöbben jártak a főutcán. 
A gasztronómiai kínálatból pedig 
a csavart krumpli, a krumplilángos 
és a Korty volt a legnépszerűbb. A 
gyerekek nagyon szerették a gólya-
lábasokat és a Csodamalom Báb-
színház előadását is, nem volt nyel-
vi akadály.

Készült felmérés is, a kérdőíve-
ken arra voltak kíváncsiak, meny-
nyire ismerik Miskolc turisztikai 
kínálatát a testvérváros lakói, en-
nek kiértékelése azonban még tart. 

A rendezvény a maga nemé-
ben egyedülálló volt, ám a két vá-
ros folyamatosan egyre szorosabb-
ra fűzi kapcsolatát. Amint arra a 
Miskolc Nap megnyitóján Renata 
Lenartova kassai és Kiss Gábor 

miskolci alpolgármester is emlé-
keztetett: Miskolc és Kassa együtt-
működési megállapodást kötött a 
Kassa Európa Kulturális Fővárosa 
2013 projektben, ami főként a tu-
rizmust és a kultúrát érinti. Mint 
elhangzott, ez mindkét félnek elő-
nyös lehet, nagy reményeket fűz-
nek az együttműködéshez.

Már a budapesti Főszezon kiál-
lításon közösen mutatkozott be a 
két város. A 2012 októbere és 2013 
márciusa közötti miskolci progra-
mok közül többek között a Mis-
kolczi Vásárra, a Benkó Dixieland 
Band jubileumi koncertjére, a Di-
ósgyőri Mikulásvonatra, és a Mis-
kolczi Szalon-Czukor vásárra is 
meginvitáljuk a kassaiakat. 

Miskolc pedig ott lesz mint ki-
emelt partner az Európa Kulturális 
Fővárosa programsorozat hivata-
los kassai megnyitóján január 19–
20-án, ahol szintén az itteni turiz-
mus, a kulturális programok és a 
gasztronómia kap majd bemutat-
kozási lehetőséget, és a nagy nyi-
tógálán is fellépnek majd a város 
képviselői.

Ifjú szónokot választ Miskolc
Idén is meghirdeti Miskolc önkor-
mányzata és a Miskolci Egyetem 
jogi kara az országos elismerésnek 
örvendő Miskolc város ifjú szóno-
ka elnevezésű versenyét, amelyet 
decemberben rendeznek meg.

Az eddigi pozitív tapasztalatok 
alapján a hagyományt ezúttal is 
folytatják, a megmérettetésre a 
Városháza dísztermében kerül 
sor, december 14-én.

– Ezt a szónoki tapasztalatot 
felnőttként is jól hasznosíthat-
ják, helyezkedjenek el bármilyen 
szakterületen. A személyes kom-
petenciák sorában fontos helyet 
kap a kommunikáció. Ugyan el-
sősorban jogász pályára vágyó 
középiskolások számára hirdet-
jük meg a versenyt, de minden-
kinek hasznos lehet – mondta 
Kiss Gábor alpolgármester a pol-
gármesteri hivatalban, szerdán 
rendezett sajtótájékoztatón.

Kiss Gábor kiemelte, a város 
szándéka, hogy a győztes, illetve 
az előkelő helyezést elérők szót 
kapjanak a városi ünnepeken 
is. Hozzátette, sok tehetség van 
Miskolcon ezen a területen, s a 
verseny is országosan elismert 
esemény lett az évek során.

A szónokverseny ötlete az 
egyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karán született meg öt évvel 
ezelőtt. A kar dékánhelyettese, 
Erdős Éva hangsúlyozta, a kezde-
ti cél azóta sem változott; tovább-
ra is a középiskolásokat szeretnék 
közelebb hozni a karhoz.

– A verseny a megye középis-
kolásainak szól, szeretnénk ins-
pirálni őket a szép beszéd, a jogi 
pálya szeretetére. Ennek érde-
kében ösztöndíjat is alapítot-
tunk öt évvel ezelőtt – emelte ki 
a dékánhelyettes.

A Primus-ösztöndíj – ami 100 
ezer forintot jelent az első évüket 
kezdők számára – nem csupán a 
győztes szónokoknak jár, hanem 
többek között az OTDK-n szé-
pen teljesítőknek is, akik elsőként 
a Miskolci Egyetem jogi karát je-
lölik meg a felvételi során. Az 
egyetem kara tíz hallgatót választ 
ki minden évben, akit Primus-
ösztöndíjjal jutalmaz.

Az idei szónokverseny témája: 
„Ember vagyok, semmi sem ide-
gen tőlem, ami emberi” – tehát a 
humanitásról kell majd négy per-
cig beszélniük a versenyzőknek, 
a helyi kötődést pedig pluszként 
értékeli majd a zsűri.                     K. J.

Emlékhelyeken koszorúznak 
Katonai emlékhelyeket koszo-
rúznak Miskolcon, a halottak 
napja alkalmából október 31-
én, szerdán. Délelőtt 10 órakor 
a Koleratemetőben (a Csorba 

tó felé vezető úton jobbra), 11 
órakor a Búza téri Bombázási 
kopjafánál, fél 12-kor a Szeme-
re kertben lévő Doni kopjafánál 
emlékeznek.

Közmeghallgatás
Közmeghallgatást tart Mis-
kolc város közgyűlése no-
vember 19-én, hétfőn dél-
előtt 9 órától a polgármesteri 
hivatal konferenciatermében 
(Petőfi u. 1–3., III. emelet). 
A város polgárai és a helyben 
érdekelt szervezetek képvise-
lői közérdekű ügyben szólal-
hatnak fel. 

A kérés, javaslat előtte írás-
ban Csiszár Miklós jegyző-
höz juttatható el (3525 Mis-
kolc, Városház tér 8.).

A közmeghallgatásra je-
lentkezni személyesen, a Vá-
rosház tér 8. szám alatt, az 
önkormányzati referensek 
irodájában lehet ügyfélfoga-
dási időben, november 16-án 
déli 12 óráig. 

A helyszínen jelentkezni a 
felszólalási jegy kitöltésével 
lehet, a meghallgatás a felszó-
lalási jegyek beérkezési sor-
rendjében történik.

Start-program: eredmények 
és további tervek
Miskolcon és térségének 35 települé-
sén – az országban egyedülálló mó-
don – a kistérségi társulás a közfog-
lalkoztató. A csaknem egymilliárd 
forint összköltségvetésű Start-prog-
ram hat alprogramjában közel 1400 
munkavállaló dolgozik, ebből Mis-
kolcon 660 fő.

Az adatok ismertetését követő-
en Bakos István, a Miskolc Kistér-
ség Többcélú Társulásának munka-
szervezet-vezetője hozzátette, hogy 
az így munkahelyhez jutottak érté-
ket teremtenek, hiszen a közfoglal-
koztatottak keze nyomán tisztulnak 
meg a Pereces-, a Hejő-, a Lyukó-, a 
Szinva-patak főként árvízveszélyes 
szakaszai, valamint Szirmán a Ve-
zér-árok, mely a városrész belvízel-
vezetését szolgálja.

A történelmi Avas csúszásve-
szélyt jelentő, eltömődött vízfolyá-
sait is kitisztították, jövőre pedig az 
utcai vízelvezető árkokkal folytató-
dik a munka.

A mezőgazdasági alprogramban 
Miskolcon 33 fő dolgozik. Kará-

mokat építenek, negyvenkét darab 
mangalicát gondoznak és ők műve-
lik az egyre bővülő fóliasátras ültet-
vényeket is.

A Start-program keretében 190-
en az illegális hulladéklerakókat 
számolják fel.

Bakos István elmondta még: a 
„Belterületi utak karbantartása” 
című alprogram keretén belül ötve-
nen a kátyúk eltüntetésén, ugyan-
csak ötvenen a mezőgazdasági föld-
utak rendbetételén dolgoznak.

Másik 50 közfoglalkoztatott a ha-
todik, a „Téli foglalkoztatás, egyéb 
értékteremtés” elnevezésű alprog-
ramban dolgozik. Ők Miskolc 1100 
darab közterületi fájának, bokrai-
nak formázását végzik. A gallya-
zásból keletkező hulladékot aprí-
tás után fűtésre és kertészeti célokra 
hasznosítja a város.

A program kisebbik része no-
vemberben, a nagyobb része pedig 
december végén zárul.

Jövőre új elemként bekerül a 
programba az intézmény- és szoci-
ális bérlakás-felújítás is.

Egymillió kilométerre egy baleset

41 járművezetőt díjazott pénte-
ken a Miskolc Városi Közlekedési 
Zrt.: azok a villamos- és buszsofő-
rök kaptak elismerést, akik 7, 14, 
21, illetve 28 éve balesetmente-
sen közlekednek.

Az elismerés hétévenként kap-
ható, egy ilyen ciklus alatt átla-
gosan 250 ezer kilométert telje-
sít egy járművezető.

Grieger Ernő szolgáltatási 
igazgató elmondta, mára a csü-
törtök lett a legforgalmasabb, 
egyben a legtöbb balesetet jegyző 
nap a korábbi péntekkel szem-
ben. A karambolok legfőbb oka 
a szabálytalan kanyarodás és ki-

kerülés, valamint az elsőbbség-
adási kötelezettség elmulasztása. 
A helyszíneket tekintve a vá-
ros kelet-nyugati tengelye, vagy-
is a villamos útvonala a legfrek-
ventáltabb baleseti szempontból, 
a koccanásokat pedig legtöbb-
ször az autósok figyelmetlensé-
ge okozza. A számok azt mutat-
ják, átlagosan egymillió levezetett 
kilométerre jut egyetlen személyi 
sérüléses baleset.

Kiemelte, nap mint nap meg-
határozó elemei a közösségi 
közlekedés veszélyes üzemének 
a vezetők, akiknek hatalmas a 
felelősségük.

S. P. | fotó: M. L.

PannErgy: hamarosan összeérnek a csövek
Már a tapolcai elágazásnál 
járnak a Miskolci Geoter-
mikus Projekt csővezetékei. 
A Csaba vezér úton októ-
ber 31-éig kell végezniük a 
munkákkal, addig kétsávos 
útlezárásra kell számítaniuk 
az arra járóknak.

» folytatás az 1. oldalról
A fektetési és illesztési munkák, va-
lamint a nyomáspróbák után né-
hány héten belül megkezdődhet a 
csőfektető árkok befedése, illetve a 
tereprendezés. 

– A szerződésben vállaltaknak 
megfelelően legkésőbb a kivitelezé-
si munkák befejezése után néhány 
héttel vissza kell állítanunk a hely-
szín, illetve tereptárgyak eredeti ál-
lapotát – közölte érdeklődésünk-
re Bokorovics Balázs, a PannErgy 
Nyrt. Igazgatótanácsának elnöke. – 

Nekünk is ez az érdekünk. A csö-
vekre terhelést kell rakni, vissza-
hordjuk tehát a földet – mondta az 
igazgatótanács elnöke.

Bokorovics Balázs néhány nap-
ja úgy nyilatkozott, minden jel azt 
mutatja, hogy a következő hetek-
ben a teljes rendszer maximális – 
a munkabiztonsági és környezet-
védelmi feltételeknek megfelelő 

– nyomáson történő próbájára is 
sor kerülhet.

– A vizsgálat során kiderül, mely 
szakaszok, műszaki szelvények 
működésére kell nagyobb figyel-
met fordítanunk annak érdekében, 
hogy a rendszer a lehető legbizton-
ságosabban működjön a közel 100 
Celsius-fokos, akár 16 bar nyomást 
is elérő közegben – nyilatkozta.
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„A hitünkért ki kell állni”

Nyolcadszor rendezte meg a 
Miskolci Nemzeti Estélyt a Ke-
resztény Értelmiségiek Szövet-
ségének (KÉSZ) miskolci cso-
portja október 21-én este a 
Művészetek Házában. Az ün-
nepi eseményen adták át a Kar-
tal–Veczán-díjat is, az elisme-
rést ez évben Várhelyi Krisztina 
közgazdász, a KÉSZ és az Éltető 
lélek irodalmi kör tagja kapta. 

Csókai András idegsebész 
köszöntőjében az igaz hit fon-
tosságára hívta fel a figyelmet. 
Párhuzamot vont az ’56-os hő-
sök és a díj kitüntetettjei között, 
hiszen mindegyikük példaként 
szolgál. Hangsúlyozta, a hitün-
kért ki kell állni, csak így tud el-
jönni az a jobb világ, melyért 
dolgozunk, „tálcán nem fogjuk 
azt megkapni”.

Emlékképek, művészek forradalma

A kulturális intézményekben is 
megemlékeztek az 1956-os ese-
ményekről. A Hordozható em-
lékképek című dobozmunkához 
mindenki hozzátehette szemé-
lyes gondolatait és érzéseit a Rá-
kóczi-házban, melynek udva-
rán Márai Sándor Vámház című 
drámáját tekinthették meg a láto-

gatók a Hámori Waldorf Iskola 
diákjainak előadásában. A Szín-
háztörténeti és Színészmúze-
um Művészek forradalma című 
programja középpontjában 
1956 irodalma és színházi vilá-
ga áll. A filmkockákon a forra-
dalom képei, a nyomtatott lapo-
kon versek jelentek meg.

Pártok megemlékezései

A Jobbik délelőtt, a népker-
ti Országzászlónál ünnepelt, 
Egyed Zsolt, a párt országgyű-
lési képviselője, Miklós Árpád, 
a Jobbik Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei elnöke és Pakusza 
Zoltán miskolci elnök mondott 
beszédet. A szocialista párt he-
lyi szervezete pedig kora este 

Nagy Attila szobránál tartott 
gyertyafényes ünnepi megem-
lékezést. Nagy Attila ’56-os hős, 
a Miskolci Nemzeti Színház 
színművésze, az MSZP egykori 
országgyűlési képviselője volt. 
Emlékező beszédet Fedor Vil-
mos önkormányzati képviselő 
mondott.

„Nem felejtünk – 1956 hősei a mi óriásaink”
A központi ünnepséggel, gá-
laműsorral, a városi emlék-
helyek megkoszorúzásá-
val folytatódott kedden az 
1956-os forradalom és sza-
badságharc 56. évfordulója 
alkalmából rendezett városi 
megemlékezés-sorozat. 

Sebestyén László országgyűlé-
si képviselő Nagy Attila szobrá-
nál, Somorjai Lehel, a megyei levél-
tár igazgatója a Hősök temetőjében 
emlékezett. Sebestyén László úgy 
fogalmazott, október 23-a nemcsak 
számunkra jelentős ünnep, ezen az 
évfordulón azokra a hősökre em-
lékszik a világ, akik szembeszálltak 
egy hazug hatalommal. A képvise-
lő kijelentette, 1956 hősei megmu-
tatták a világnak, hogy a magyar ér-
dekek feljebbvalók annál, hogy más 
hatalmak elnyomják azokat.

Somorjai Lehel kiemelte: 1956. 
október 23-a nemzetünk és a világ 
XX. századi történelmének legra-
gyogóbb eseménye.

– A magyar nemzet egy pillanat 
alatt hitet tett elveszettnek tűnő eu-
rópaiságáról. Magyarország egye-
düliként és elsőként mutatta meg a 
Szovjetuniónak, hogy bármit elve-
hetnek tőlünk, de a szabadságba ve-
tett hitünket nem – mondta.

’56 hősei segítenek nekünk
A Hősök terén, a városi közpon-
ti megemlékezésen Csorba István, 
a Történelmi Igazságtételi Bizottság 
területi elnöke és Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere beszélt. Csorba 
István felidézte az 56 évvel ezelőtt 
Miskolcon történteket, mint fogal-
mazott, az itteni forradalom végig 
kétpólusú volt: az egyik a munkás-
ság, a másik az egyetemisták, a mű-
szaki egyetem hallgatói.

– Csodálatos, hogy ez a két pólus 
végig közösen dolgozott egy célért, 
ami nem volt más, mint nemzetünk 
szabadsága – hangsúlyozta.

„Négy szócskát üzenek, vésd jól 
kebeledbe, s fiadnak hagyd örökűl, 
ha kihúnysz: a haza minden előtt!” 
– kezdte beszédét Kriza Ákos Köl-
csey Ferenc örökérvényű szavaival. 
A polgármester beszédében úgy fo-
galmazott, a második világhábo-
rú után nemzetünkre élősködőként 
rátelepedők úgy gondolták, hatal-

muk megteremtésének és megőr-
zésének kulcsa abban áll: eltörlik a 
szabad akaratot, hogy azután félel-
met keltve, a rettegés létrájának fo-
kain kapaszkodjanak feljebb, testi-
leg és lelkileg eltiporva a nemzetet. 

– 1956 októberére elfogyott a tü-
relem, s a félelmen végre felülkere-
kedett a szabadságvágy, a haza visz-
szaszerzésének mindennél erősebb 
akarata. 56 éve történt, de mi úgy 
érezzük, mintha csak tegnap lett 
volna. Mert nem felejtünk. Nem 
szabad felejtenünk! Néha ma is lát-
juk a jeleket, hogy ami 1989-ben 
múltunk része lett, még nem tűnt el 
egészen – jelentette ki a polgármes-
ter. Hozzátette, 1956 mártírjainak és 
hőseinek tettei több mint fél évtized 
múltán is segítenek ébernek lenni, 
és felismerni a nemzetre leselkedők 
fenyegetését.

Kriza Ákos kijelentette, ’56 hő-
sei a mi óriásaink, erőnket tőlük 
kaptuk, azoktól a csodálatra méltó 
emberektől, akikért október 23-án 
imádkozunk és gyertyát gyújtunk. 
Az ünnepség Miskolc elesett hősei 
emlékművének megkoszorúzásá-

val, gyertya- és mécsesgyújtással ért 
véget a Hősök terén.

„Együtt” emlékeztek
A megemlékezés este a Művészetek 
Házában folytatódott. Demeter Er-
vin kormánymegbízott beszédében 
úgy fogalmazott, hogy „egy létszá-
mában kis nemzet beírta magát a 
világtörténelembe”, amikor felkelt a 
zsarnokság ellen, és ezzel „egyetlen 
nap alatt – ha el nem is nyerték –, de 
visszaadták nekünk a szabadságot”.

Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő „különös ünnepnek” ne-
vezte a megemlékezéseket, hiszen 
„amíg nekünk sokáig beszélni sem 
lehetett róla, svéd, norvég, francia, 
amerikai költők írtak buzdító ver-
seket” a magyar népről, a magyar 
néphez. „1989-ben aztán mi is ün-
nepelhettünk, egységes lett a ma-
gyar nemzet.”

Kijelentette, a forradalmat köve-
tő megszállás oka nem a rend hely-
reállítása, sokkal inkább a diktatúra 
fenntartása volt – Miskolcon min-
denképpen, hiszen itt nem rongál-
tak, nem gyilkoltak funkcionári-

usokat a forradalmárok, a pereket 
jogszerűen készítették elő.

Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere arról beszélt, hogy nemzeti ün-
nepeinkhez nemzeti jelképeink 
büszke felmutatása is hozzátarto-
zik – „hogy csodálhassuk, és újra 
meg újra szívünkbe véshessük a lát-
ványt, és büszkén mutathassuk fel 
a világnak: íme a zászló, a piros-fe-
hér-zöld, mely nemzetünk szim-
bóluma.” Mint mondta, a régi ké-
peken és október vége felé feltűnő 
lyukas zászlót elsőre talán a szíven 
lőtt nemzet szimbólumának nevez-
hetnénk, ám az a tátongó űr mégis 
többet jelent pusztán, mint seb: jel-
kép, az önfeláldozás jelképe.

– A hiányos zászló a nemzet tu-
datára erőltetett ideológia szimbó-
lumának, a zsarnoki kommunis-
ta diktatúra jelképének a kitörlését 
dokumentálja. Történelemfordító 
1956 októberének vége, amikor a 
„lyukas zászló emlékeztette hősein-
ket arra, hogy ők kiálltak a nemze-
tért, bátran, ahogy azt ’48-tól is ta-
nulták” – hangsúlyozta Kriza Ákos.

A beszédeket követően Együtt 
címmel, Zalányi Gyula rendezésé-
ben ünnepi műsort láthatott a Mű-
vészetek Háza közönsége, a Mis-
kolci Nemzeti Színház művészei a 
Montázs Drámapedagógiai és Köz-
művelődési Egyesület színjátszói, 
valamint miskolci általános és kö-
zépiskolás diáinak közreműködé-
sében.

Tajthy Á., Kujan I. | fotó: 
Juhász Á., Keresztesi A.
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» Döntöttek a közgyűlésen sportcélú ingatlanok – a Szentpéteri kapuban található, úgynevezett 
Honvéd pálya, valamint a Győri kapuban található Ifipálya – szerződésben szabályozott, haszná-
latba átadásáról is, a DSM Nonprofit Kft. részére, november 1-jétől.

» A miskolci Köznevelési Intézményműködtető Központ működési modelljének kialakításáról is 
döntést hoztak. Kiss Gábor alpolgármester kiegészítésében elmondta: fontos, hogy a közoktatást 
érintő változásokra Miskolc egy hatékony, gazdaságos modellel tudjon készülni. Most elvi döntést 
kezdeményeztek, a novemberi közgyűlésre pontosítják majd a részleteket. 

» A közgyűlés jóváhagyta, hogy a miskolci önkormányzat csatlakozzon az Emberi Erőforrás Minisz-
térium által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 

» Döntés született az art mozi-hálózat digitális fejlesztésének támogatásával kapcsolatos önrész 
biztosításáról is. Négymilliós önrésszel összességében húszmilliós fejlesztés valósulhat meg

» Az elektromos autóknak ingyenes parkolást biztosítanak a város területén – erről is döntés 
született az ülésen.  Mint elhangzott, az elektromos gépjárművek elterjedése az egyik eleme 
egy átfogó környezetvédelmi tervnek. Pfliegler Péter alpolgármester utalt rá, hogy egy világ-
márkával vannak tárgyalásban, ami elvezethet oda, hogy ennek az elektromos autóját Miskol-
con mutassák majd be. 

» A MIK Zrt. által korábban kibocsátott kötvényekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének 
átütemezéséről, kitolásáról is tárgyalt a közgyűlés. Mint elhangzott, a 2005-ben kibocsátott, sváj-
ci frank alapú kötvények visszafizetésének paraméterei – árfolyama – jelentősen megváltoztak 
a kibocsátási időszakhoz viszonyítva. Az eleve hibás elméleteken alapuló tervezett bevételekből 
– amelyeket a pénzügyi válság tovább rontott – a visszafizetés az eredeti árfolyamok és kama-
tok mellett sem lenne lehetséges. A prolongációval és a pótlólagos források bevonásával biztosít-
ható a kötvények fizetési kötelezettségének teljesítése hosszú távon, a MIK Zrt. fizetőképességé-
nek megőrzése mellett.

döntöttek még ››››››››››››››››››››››››››››››››

Frakcióvezetők 
a helytörténeti oktatásról

Kiss János (Fidesz)
Régi hiányt pótolt a közgyűlés akkor, amikor el-
fogadta a városunkra vonatkozó helytörténeti 
oktatás koncepcióját. Az ügy mellett régóta el-
kötelezett miskolci lokálpatrióták dolgozták ki 
ezt az anyagot, amely segít abban, hogy a mis-
kolci oktatási rendszerben felnövekvő nemze-
dékek, az óvodás kortól a középiskolás korig, 
egyre többet tudjanak meg a Miskolcról, a Mis-

kolcon megfordult vagy a Miskolcon alkotó híres magyarokról. Ha a 
fia talok mélyebben is megismerik saját városuk múltját és kultúráját, 
akkor egyre több lesz közöttük az igazi lokálpatrióta, akik a városunk-
ba érkező vendégeket büszkén fogadhatják.

Földesi Norbert (MSZP)
Támogattuk az előterjesztést, mert meggyő-
ződésünk, hogy a szülő- és lakóhelyhez való 
kötődés az, ami egyik legfontosabb feltétele 
annak, hogy gyermekeink itt tervezzék életü-
ket, itt alapítsanak családot. A múlt ismerete 
és tisztelete egyben feltétele a jövő építésé-
nek. Várost álmodni, fejleszteni csak az tud, 
aki eligazodik apáink örökségében. Ugyanak-

kor egy sor javaslatot is megfogalmaztunk annak érdekében, hogy 
ez a fontos elképzelés megfelelő támogatást kapjon, legyenek felké-
szült és városuk iránt elkötelezett tanítói. Javaslataink voltak a honis-
mereti oktatás tartalmára vonatkozóan is, és persze reményeink arra, 
hogy bár az iskoláinkról a jövőben a fővárosban döntene, azért ma-
radhat valamennyi beleszólásunk.

Molnár Péter (KDNP)
Mi, kereszténydemokraták nagy örömmel tá-
mogattuk az előterjesztést. Nagyon fontos a 
lokálpatriotizmus, a szűkebb hazához, a szülő-
városhoz, a helyi, kis közösségekhez való tar-
tozás érzésének erősítése. Helyes a koncep-
cióban, hogy már óvodás korban elkezdené 
megismertetni a gyerekekkel a városunkat. In-
teraktív, élményalapú tudást kell adni a diá-

koknak, ha úgy tetszik, játszva tanítani. Reméljük, a miskolci intézmé-
nyekben vannak lelkes pedagógusok, akik szívesen adják át a tudást. 
Hála Istennek, van mire, kikre büszkének lennünk, nekünk miskolciak-
nak. A szép természeti környezet mellett olyan területeken is, mint a 
történelem, a kultúra, a művészet, a sport, a hagyományok, bőven van 
mit bemutatnunk.

Egyetértés a helytörténet oktatásában
A közgyűlés csütörtöki ülé-
sén első napirendi pontként 
javaslat került a testület elé 
Miskolc nevelési-oktatási in-
tézményeiben megvalósu-
ló helytörténeti oktatás kon-
cepciójának elfogadására.

– Tiszteld a múltat és éltesd tovább! 
– idézte Kőrösi Csoma Sándort Kiss 
Gábor alpolgármester a napirend-
del kapcsolatos hozzászólásában. 
Mint mondta, ez az előterjesztés 
azon kezdeményezések sorába tar-
tozik, amelyek a város napi ügyein 
túlmutató feladatra vállalkoznak, és 
amelyeknek közmegegyezés alap-
ján kell megszületniük.

– Fontos, hogy a fiatalokban ér-
zelmi kötődés alakuljon ki a város 
múltjával kapcsolatban. Az is fontos, 
hogy élményalapú ismereteket köz-
vetítsünk, ne száraz tényanyagot, s 
mindezt egységes, integrált formá-
ban, intézményi, szervezett keretek-
be foglalva – hangsúlyozta Kiss Gá-
bor. Kiemelte, a projekt keretében 
egy olyan digitális adatbázis is létre-
jön, amely a turizmust is segítheti, a 
város történelmi, kulturális értékei-
nek közvetítésével, bemutatásával. 

Fedor Vilmos (MSZP) képviselő 
elmondta, frakciójuk támogatja az 
előterjesztést, egyetértenek annak 
céljaival, módszereivel. Ugyanakkor 
vannak észrevételeik is – elsősorban 

azzal kapcsolatban, hogyan és kik 
fogják majd ezt a speciális ismeret-
anyagot tanítani? 

– Szeretnénk, ha ezt a fontos 
tárgyat tapasztalt, egzisztenciális 
kényszer nélküli, megfelelő isme-
retanyaggal rendelkező tanárok ok-
tatnák – hangsúlyozta. Kiemelte, 
ehhez megfelelő képzés is kellene az 
érintett pedagógusok számára. 

Molnár Péter (KDNP) frakció-
vezető elmondta, ők is örömmel fo-
gadták az előterjesztést, és természe-
tesen támogatják. 

– Fontos, hogy a helyi fiatalok 
szűkebb közösségük, lakóhelyük 
gyökereit, történéseit is ismerjék – 
emelte ki, elmondva, hogy a hely-
történeti értékeket illetően min-
dig konszenzus volt a helyi politikai 
erők között. A frakcióvezető építő 
kritikai észrevételként értékelte Fe-
dor Vilmos szavait, mint fogalma-
zott, egy ilyen anyag soha nem lehet 
teljes. Hangsúlyozta, szerinte is fon-

tos, hogy a helyi történéseket törté-
nelmi összefüggésekbe tudják he-
lyezni, interaktív, izgalmas módon 
közvetítsék, úgy, hogy felkeltse a fia-
talok figyelmét, érdeklődését. 

Mokrai Mihály (MSZP) képvise-
lő a megfelelő tanárok, szakembe-
rek képzésének fontosságát hangsú-
lyozta, s tárgyalásokat javasolt ezzel 
kapcsolatban a Miskolci Egyetem-
mel. Hiányolta az anyagból a Mis-
kolchoz csatolt, korábban önálló 
települések saját történetének hang-
súlyozását, valamint városi helytör-
téneti kiadvány megjelentetését ja-
vasolta pályáztatás keretében.

Fodor Zoltán (MSZP) a 
Dobrossy Istvánnal  szervezett hely-
történeti vetélkedő jelentőségéről 
szólt, ami úttörője volt a helytörté-
neti ismeretet közvetítésének.

Pakusza Zoltán (Jobbik) képvise-
lő ugyancsak támogatásukról bizto-
sította a kezdeményezést. Kiemelte, 
hogy nemzet fejlődése szempontjá-

ból nagy jelentősége van a helytör-
téneti oktatásnak, ugyanakkor ag-
gályaik vannak azzal kapcsolatban, 
mi fog mindebből megvalósulni, és 
mi az, ami csak papíron marad. 

– Folyamatosan pénzeket von-
nak ki az oktatásból, így nem le-
het plusz ismeretanyagokat méltón 
közvetíteni – jelentette ki. 

Kovács László (KDNP) képvi-
selő arra hívta fel a figyelmet, hogy 
az előterjesztésnek abban is komoly 
szerepe lehet, hogy megváltozzon 
Miskolc megítélése, amely nagyság-
rendekkel rosszabb a valós helyzet-
nél. Fontos, hogy az itt élők büszkék 
lehessenek a városukra, ő ezt a kez-
deményezést mérföldkőnek tartja.

Kiss Gábor az elhangzottakra 
rea gálva elmondta, hogy a koncep-
ció kidolgozásában olyan tapasztalt 
pedagógusok vettek részt, akik elhi-
vatottak és a megvalósításban is sze-
repet vállalnak. 

– A városi identitás erősítése 
szempontjából nagyon fontos az 
alap, a helytörténeti oktatás. Ahhoz, 
hogy valaki büszke lehessen a vá-
rosára, fontos, hogy ismerje azt. Ez 
egy koncepció, egy ajánlás, a rész-
letek kidolgozása nem ennek a do-
kumentumnak a célja, erre a ké-
sőbbiekben kerül sor – fogalmazott 
az alpolgármester. Hozzátette, az 
egyetemmel való együttműködést 
a városvezetés is fontosnak tartja, 
csakúgy, mint a településrészek tör-
ténetének beépítését a tananyagba. 

Szepesi S. | fotó: M. L.

Közérdekű kérdések, bejelentések
Az ülés végén most is szá-
mos képviselői hozzászólás 
született, többségében infra-
strukturális, javítási, karban-
tartási ügyekben. 

Kovács Józsefné Budai Mária (Fi-
desz) egyebek mellett jelezte: a ka-
tasztrófavédelem több intézmény-
nél biztonsági fakivágásokat rendelt 
el, ez súlyos anyagi terhet jelent az 
intézményeknek, segítséget kérnek. 

Pakusza Zoltán (Jobbik) újra 
emlékeztetett, beláthatatlan az új 
villamosmegállók környéke. Eb-
ben továbbra sem történt változás. 
Kriza Ákos polgármester válaszá-
ban egyebek mellett elmondta, a 
villamosprojekt ügyében elfogadott 
építési engedélyt örökölték.

Szabó Sándor (KDNP) jelzőlám-
pa felszerelését szorgalmazta a Day-
ka Gábor – Széchenyi utca kereszte-
ződésében.

Kiss János (Fidesz) a Reisinger 
utcai kertek mögötti, illegális sze-
métlerakó felszámolását kérte. 

Gazdusné Pankucsi Katalin (Fi-
desz) a Bolyai Farkas utcán kért ká-
tyúzást, javítást, még a rossz idő be-
állta előtt. Földesi Norbert (MSZP) 
egyeztetést javasolt az érintett autó-
sokkal a tervezés alatt álló, Közép-
szer utcai parkolókkal kapcsolat-
ban, lépcsők felújítását szorgalmazta 
az Avason. 

Nánási-Kocsis Norbert (Fidesz) 
az Álmos utcán kért kátyúzást, útja-
vítást, majd arról szólt, hogy a MIK 
Zrt. illetékesei korábban ígéretet tet-
tek az Álmos utca 24. szám alatti ud-
varban 5 lakás kiürítésére, kérdezte, 
mikor fog ez elindulni. 

A képviselő érdeklődött, hogy áll 
annak a Bartók közi, önkormány-
zati tulajdonú ingatlannak a sor-
sa, amellyel kapcsolatban már ő is 
többször szóvá tette, hogy megkö-
zelíthetetlen a város számára, aka-
dályozva van, hogy gondozzák, 
használatba vegyék. A képviselő 
emlékeztetett, azt kérte, nyilatkoz-
tassák meg az ügyben érintetteket, 
köztük Simon Gábor telekszom-
szédot, az ő tulajdona-e az a kerítés, 
ami akadályozza a jogos birtokba-
vételt. Mint a képviselő fogalmazott, 

ez nem nagy tétel a város vagyon-
gazdálkodása szempontjából, vi-
szont példaértékkel bír, tudja-e Mis-
kolc használni a saját területét.

Csiszár Miklós jegyző elmond-
ta, korábban tájékoztatták a köz-
gyűlést, hogy bírósági útra terelik az 
ügyet. Ennek értelmében mint fel-
peres, az önkormányzat benyújtot-
ta a keresetet, Simon Gábor pedig 
ellenkérelmet nyújtott be. A jegyző 
elmondta, egyeztetések történtek, az 
eljárás során „az alperesek a vitatott 
ingatlan birtoklásával felhagytak, el-
ismerték az önkormányzat birtok-
láshoz való jogát, és az eredeti álla-
potot állították helyre”, így a város 
célja megvalósult, elálltak a kere-
settől.

Seresné Horváth Zsuzsanna (Fi-
desz) egyebek mellett arról szólt, 
hogy a Zöld Nyíl projekt kereté-
ben Diósgyőrben lebontották a Pá-
los éttermet, sokakat érdekel, mi lesz 
a terület sorsa? Az őszi avargyűj-
tés tavalyinál gördülékenyebb meg-
szervezését is kérte.

Zsiga Marcell alpolgármester je-
lezte, a Győri kapuiakat is megelé-
gedéssel tölti el a gyalogos járőrök 

jelenléte, bizonyos területekre foko-
zott hatósági ellenőrzéseket kért. 

Bartha György (MSZP) Bükk-
szentlászlón a pataktámfalak komp-
lex rekonstrukcióját javasolta állami 
pénzek bevonásával.  

Jakab Péter (Jobbik) más témák 
mellett megemlítette, hogy a törvé-
nyi szabályozás értelmében a hul-
ladékot annak a költségén kell el-
szállíttatni, aki megtermelte, nem 
pedig közpénzen. A képviselő írás-
beli választ kért, megfelel-e a jog-
szabályoknak, hogy közpénzen szá-
molják fel az illegális lerakókat.

Kriza Ákos válaszában elmondta, 
ahol sikerül kideríteni, kik hordták 
oda a szemetet, ott rájuk terhelik az 
elszállítás költségeit.

Gonda Géza (Fidesz) több, sze-
mélyautóval már szinte járhatat-
lan hejőcsabai utca javítását is kér-
te, valamint fokozott figyelmet a 
hejőcsabai gyógyszertár épületének 
állagmegóvására. 

Molnár Péter (KDNP) a Vörös-
marty és a Soltész Nagy Kálmán, 
valamint a Bocskai utca egyes sza-
kaszainak forgalomszabályozását, 
parkolási helyzetének rendezését 
kérte, s szemétgyűjtők kihelyezését 
indítványozta frekventált buszmeg-
állókba.

Nánási-Kocsis: „Simon Gábor szocialista képviselő beismerte”
A közérdekű bejelentések kö-
zött elhangzott jegyzői közlésre 
(lásd fenti cikkünket) két képvise-
lő is közleményben reagált pén-
teken, amelyeket az alábbiakban 
közlünk.    

Nánási-Kocsis Norbert fideszes 
képviselő szerint az október 25-ei 
közgyűlésen „Simon Gábor poli-
tikailag a miskolci közélet számára 
vállalhatatlan lett”. Közleményében 
úgy fogalmaz: a miskolci szocialis-
ták elnöke, országgyűlési és önkor-
mányzati képviselő, hosszú-hosz-
szú hónapokon keresztül nem volt 
képes egyenes választ adni erre az 

egyszerű kérdésre: a saját diósgyő-
ri ingatlana közvetlen szomszédsá-
gában lévő önkormányzati tulajdo-
nú földterület és az utcafront közé 
ő építette a kerítést vagy nem? Ez 
volt ugyanis az az akadály, amely 
éveken keresztül megközelíthetet-
lenné, használhatatlanná tette – Si-
mon Gábort és családját kivéve – az 
egyszerű polgárok számára a szó-
ban forgó földterületet – szögezi le 
a képviselő, hozzátéve: Simon Gá-
bor erre a kérdésre tehát soha nem 
válaszolt.

Időközben a hivatal által készí-
tett fényképfelvételek bebizonyítot-
ták, hogy a csak a szocialista képvi-

selő telkéről megközelíthető városi 
tulajdont „valakik” rendszeresen 
használják, sőt, oda szorgos kezek 
díszkivilágítást is telepítettek! – írja 
Nánási-Kocsis Norbert.

Többször fordultam ezzel a köz-
véleményt teljes joggal irritáló kér-
déssel polgármesteri hivatalunk il-
letékeseihez.

Ezek után, most, az októberi köz-
gyűlésen mindannyian megdöbbe-
néssel vettük tudomásul – fogalmaz 
a képviselő – Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzőjének hivatalos beje-
lentését. E szerint a napokban Si-
mon Gábor írásban ismerte el, hogy 
a városi tulajdonú földterület meg-

közelítését, használatát ellehetetle-
nítő utcafronti kerítést mégis csak 
ő állította – úgymond – helyre. Az 
önkormányzati ingatlan birtoklásá-
val pedig – szólt a jegyzői bejelentés 
–, miután tudomást szerzett az elle-
ne indított városi birtokvédelmi el-
járásról, felhagyott.

Simon Gábor mindezek után 
nem kért bocsánatot a miskolciak-
tól, a diósgyőri lakosoktól – nehez-
ményezi Nánási-Kocsis Norbert, 
aki közleménye végén így fogalmaz: 
„Simon Gábor számára a becsü-
let elvesztésének a lehetősége nem 
képezi megfontolás tárgyát. Csak a 
perrel való fenyegetés.”

„Simon: Igen, perelek”
Simon Gábor ugyancsak közle-
ményben válaszolt Nánási-Kocsis 
Norbert szavaira, ebben a követ-
kezőt írja: „Immár egy éve folytatja 
Nánási-Kocsis Norbert rágalmazá-
sait. Hazugságai azt a látszatot kel-
tik, mintha törvénytelenséget, sza-
bálytalanságot követtem volna el. 
Holott ennek éppen az ellenkező-
je az igaz. A teljes önkormányzati 
apparátus felhasználásával rám tá-
madtak és peres eljárást kreáltak 
ellenem.”

Erőlködésük azonban csúfos ku-
darccal végződött – fogalmaz Si-
mon Gábor, aki szerint az önkor-
mányzat saját igényétől már az első 

tárgyalás előtt rögtön elállt, kérve 
a per megszüntetését. „Ezzel beis-
merték, hogy alaptalanul rágalmaz-
nak, alaptalanul indítottak ellenem 
eljárást. Akciójuk azonban az adó-
fizetőknek súlyos tízezrekbe került, 
akkor, amikor az önkormányzat 
már-már fizetésképtelen helyzetben 
van, több milliárd forint kifizetetlen 
számlát görget maga előtt” – állítja 
a képviselő.

Simon Gábor képviselő közlemé-
nye végén leszögezi: „Igen, peres-
kedni fogok. Újabb hazug kijelen-
tései miatt Nánási-Kocsis Norbert 
ellen a jövő héten rágalmazásért fel-
jelentést teszek.”
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Apróhirdetés
AGYKONTROLL gyerekeknek november 16–17–18-án MISKOLCON. Itt a helyed, ha 
szeretnéd a memóriád fejleszteni, megszüntetni a feleléssel, dolgozatírással kapcso-
latos izgalmaidat, hogy gyorsabban és eredményesebben tanulj, hogy képes legyél 
jobban koncentrálni, önbizalmad fejleszteni, hogy magabiztosabb legyél, sikeresebbé 
válj a tanulásban, sportban.Tel.: 06-30/598-6468, www.egyrejobban.mlap.hu

Raktárak, csarnokok különféle méretben, jó parkolási és rakodási lehetőséggel ki-
adók. Borsod Autó Kft. Miskolc, Zsolcai kapu 9–11. Tel.: 30/9253-511.

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

Akció 2012. 10. 27-től 2012. 11. 02-ig

Tapéták széles választékával várjuk boltunkban!

Működik az INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT!
Az „Észak-Magyarországi JOGPONT+” B.-A.-Z, megyében 12 jogpont irodában működik, mely mun-
kajog, társadalombiztosítási jog, társaság- és cégjog, családjog, közigazgatási jog, pénzügy- és adótanács-
adás témakörökben ingyenes jogtanácsadás nyújtásáról szól.

Telefonos ügyfélfogadás: ingyenesen hívható zöld számon – 06-80/205-343
Hétfő: 15.00–18.00, kedd: 11.00–15.00, szerda: 17.00–20.00 , péntek: 18.00–20.00

További információ az alábbi elérhetőségeken: 
KISOSZ 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.
Tel.: 06-1-322-0464  Fax: 06-1-322-5299
Web: www.jogpontplusz.hu
E-mail: feher.orsolya@jogpontplusz.hu

TÁMOP  
2.5.1.B-11/1-2011-0001

Jogpont cím  Jogász neve Ügyfélfogadás
3525 Miskolc, Régiposta u. 4 Dr. Iván Zsolt Szerda 12.00–16.00
3530 Miskolc, Kandó K. tér 1–3. Dr. Kónya Zsuzsanna Csütörtök 15.00 –18.00
3600 Ózd, Vasvár u. 52. Dr. Mustos Lajos Péntek 8.00 –11.00
3700 Kazincbarcika, Egressy B. u. 24. 2/10 Dr. Gyöngyi István Hétfő 16.00–18.00
3780 Edelény, Tóth Árpád u. 3. Dr. Zemlényi István Péntek 9.00 –11.00
3400 Mezőkövesd, Szent László tér 18. Dr. Timárné  Szerda 12.00–15.00
 Dr. Kaló Éva  
3450 Mezőcsát, Kiss J. u.1. Dr. Timárné  Szerda 8.00–11.00
 Dr. Kaló Éva 
3900 Szerencs, Rákóczi út 61. Dr. Zemlényi István Csütörtök 13.00 –16.00
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 16. Dr. Barati Béla Szerda 9.00 –11.00
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 30. Kalasné dr. Tóth Mária Csütörtök 15.00–17.00
3770 Sajószentpéter, Bem József u. 15. Dr. Zemlényi István Minden hó 3. péntek 12.00–14.00
3950 Sárospatak, Comenius u. 24. Dr. Vágner Béla  minden hó 1. kedd 16.00–19.00

„Mindig építeni, és soha nem rombolni,  
mindig segíteni, és soha nem ártani!”
Fenyő Márta biofizikus szavai ezek, aki többek között a fényágyat talál-
ta fel, mely képes a teljes emberi szervezetet polarizált fénnyel kezelni. 
Az őszi hónapokban jelentkező egészségügyi panaszok közül több tü-
net vagy éppen tünetegyüttes eredményes kezelésére lehet alkalmas a 
Sensolite fényágy. 
 

AMikor Az iMMunrendSzer SegítSégért kiált!*
A vírusok, fertőzések terjedésével sokan kényszerülnek táppénzre menni – sőt, ren-
geteg esetben a szülők gyermekük ápolása miatt maradnak otthon. Dr. Madarasi 
Anna gyermekgyógyász, a Szent János Kórház Budai Gyermekkórházának osztály-
vezető főorvosa több ezer pácienst kezelt már, akik között jócskán akadtak rend-
szeresen betegeskedő gyerekek. A doktornő nagyszámú tapasztalata azt mutatta, 
hogy azok a gyerekek, akik rendszeresen, tehát kúraszerűen jártak Sensolite fényte-
rápiára, jó eséllyel maradtak egészségesek huzamosabb ideig, de ha mégis elkaptak 
valamilyen betegséget, azok tünetei sokkal enyhébben jelentkeztek és gyógyulásuk 
is jelentősen felgyorsult. Az országos Gyógycentrum-hálózat statisztikái alapján el-
mondhatjuk, hogy a megelőzés és javulás felnőttek esetében is hasonló eredmé-
nyeket hozott. 

Az érzelMi hulláMvASúton ülve*
A mai világban – sajnos, nem meglepő módon – sokan szenvednek a stressz, 
a szorongás, a félelem, a depresszió miatt, melyeknek nagyon sok esetben 
vannak pszichoszomatikus hatásai, de akadnak olyanok is, akiknél mind-
ez nem jelentkezik betegség formájában, egyszerűen „csak“ szenvednek tő-
lük. A rendszeres Sensolite-kezeléseknek köszönhetően pácienseinknek 
hangulata, közérzete javul, oldódik a stressz, szorongás és feszültség. V. M. 
esete nem egyedülálló, sokan keresik fel összetett problémával a Sensolite 
Gyógycentrumot. „Panaszaim rendkívül sokrétűek voltak: gyakori nátha, fül- 
és orrmelléküreg-, fogínygyulladás, ízületi panaszok, fáradékonyság, idegesség, 
hangulatingadozás. Már a kúra elején idegrendszerem, kedélyem nyugodtabb, 
időjárási frontnál terhelhetőségem jobb lett, fáradékonyságom csökkent. Másfél 
hónapja tartó hörghurutom elmúlt, az 5. kezelés után éjszakai alvásom – alta-
tó nélkül – jobb lett. Bal vállam fájdalma csak ritkán jelentkezik, akkor is sokkal 
enyhébben, mint annak előtte és nem kell bevennem gyógyszert. Amit az isme-

rősök is észrevettek, a hajam és a bőröm szebb, simább lett, műtéti hegem szinte 
alig látható. Múlt héten a 16. kezelés után elvégzett kontroll laborvizsgálat min-
den eddigieknél jobb eredményt mutatott.” 

Jönnek-Mennek A Frontok*
Az ízületi és reumatikus fájdalmakat természetesen nem csak az időjárás változá-
sa okozhatja, egyre több páciens számol be állandó fájdalomérzetről. A fényágy-
ban töltött kezelések hatására a szervezet reakciója sokszínű: volt, aki arról számolt 
be, hogy ízületi panaszai, fájdalmai teljes mértékben megszűntek; sokan a fájdal-
mak, panaszok, mozgáskorlátozottság jelentős, vagy kisfokú javulásáról számoltak 
be. „A vállproblémám miatt jöttem, kis mozdulatok is nagy fájdalmat okoztak. 10 ke-
zelés után a tünetek megszűntek. Gyógyszert nem kellett szednem, azóta sem fáj” – 
mondja M. H. és S. Sz. véleménye is meggyőző:  „A 8. kezelésre megyek, kúraszerű-
en folytatom. Műtött csuklóm sebe gyönyörűen gyógyult, korábbi gyakori reumatikus 
fájdalmam pedig nulla, kissé magas vérnyomásom fokozatosan lejjebb ment optimá-
lisra!” S. Sz.

Tapasztalja meg a saját bőrén a Sensolite fényágy jótékony hatásait! További in-
formációért hívjon minket a 06-46/784-766-os vagy a 06-30/858-4676-os telefon-
számainkon!

*A jelölt pontokban található információk tájékoztató jellegűek, tapasztalati adatokon alapulnak. 
Ezek a hatások nem tartoznak az eszköz hatósági indikációs körébe és nincsen klinikai kutatási eredmény-
nyel alátámasztva, így nem minősülnek bizonyítottnak a kezelés gyógyhatásai a jelölt pontban hivatko-
zott területeken. Bővebb információ: www.sensolite.hu
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Felerősödhetnek a reumatikus panaszok
Az őszi évszakváltás kapcsán 
felerősödhetnek a reumati-
kus panaszok, a légnyomás-
ingadozás nagy hatással van 
az emberi szervezetre. 

Az időjárás-változás hatásai jelent-
kezhetnek egyszerű fejfájásban, de 
gyakran újulnak ki ilyenkor a kü-
lönböző mozgásszervi megbetege-
dések, súlyosbodhatnak a szív- és 
légzőszervi problémák is.

– A reuma vagy a reumás bán-
talmak megnevezést olyan gyul-
ladásos állapotok megjelölésére 
használjuk, amelyek főként az ízü-
leteket vagy alkotórészeiket, illetve 
az izmokat és a csontokat érintik. 
Ezek az elváltozások fájdalommal 
és bizonyos mértékű funkcióki-
eséssel járnak, de akár mozgásszer-
vi deformitásokat is okozhatnak 
– mondta el Szilágyi Lívia gyógy-
tornász. A reuma nem különál-
ló betegség, inkább tünetegyüttes, 
mely több, különböző betegség kö-
vetkeztében alakulhat ki.

Mint megtudtuk, a leggyakrab-
ban előforduló krónikus mozgás-

szervi betegségek, amelyekkel eb-
ben az időszakban számolni kell, 
a különböző ízületi kopások – leg-
inkább a térdnél és a csípőnél – a 
porckorongsérv, illetve a sokízületi 
gyulladás. Ezek az elváltozások az 
év minden napján megkeseríthe-
tik a beteg életét, de ősszel a nagy 
hőmérséklet-különbségek gyakran 
okoznak gyulladást is az ízületek-
ben. Ez pedig súlyosbítja az egyéb-
ként is jelentős fájdalommal, moz-
gásbeszűküléssel járó betegségeket. 

Kiújulhatnak ilyenkor régi töré-
sek, szalagrándulások, szakadások 
következményei is, mozgáskorláto-

zottság, egyensúlyvesztés léphet fel, 
ami megnöveli a balesetveszélyt az 
ősszel egyébként is csúszós talajon. 

A gyógytornász kiemelte, hogy 
a reumatikus problémák esetében 
is fontos a megelőzés, aminek leg-
egyszerűbb módja, ha ősszel sem 
hanyagoljuk el a mozgást, és vál-
tozatosan, egészségesen táplálko-
zunk. Nyáron, a napsütés hatására 
a csontízületek számára jótékony 
D-vitamin termelődik a szerve-
zetben, ezt az őszi-téli időszakban 
tablettával javasolt pótolni.

– A reumás, mozgásszervi meg-
betegedések kezelésében igen nagy 

jelentőséggel bír a víz, mivel fő cé-
lunk, hogy az ízületek állapotát a 
gyógyítás közben ne rontsuk to-
vább. A víz alatti torna a megelőzés-
ben is fontos szerepet tölt be, mivel 
az ízületek tehermentesített hely-
zetében végzünk jelentős izomerő-
növelést, illetve egyensúlyfejlesztést 
– hangoztatta Szilágyi Lívia. 

A torna önmagában nem elég. 
A különböző kopásos megbetege-
dések nagyszerű kiegészítő terápi-
ája például a súlyfürdő, melynek 
során a derékra vagy bokára helye-
zett súlyok segítségével, eltávolítják 
az ízületeket egymástól, csökkent-
ve a fájdalmat. Szintén nagyon jó-
tékony a szénsavfürdő keringés-
re gyakorolt hatása, a sóbarlang és 
a hévízi tőzeglápiszap segítségével 
elérhető, sejtszintű méregtelenítés, 
az orvosi gyógymasszázs, illetve a 
víz alatti vízsugármasszázs kerin-
gésjavító, izomlazító hatása. 

Szilágyi Lívia elmondta, na-
gyon eredményes az úgynevezett 
Kinezio Tape technika is, mely se-
gítségével csökkenthető a fájda-
lom, tehermentesíthető, vagy épp 
munkára serkenthető egy-egy 
adott izom.

Szepesi S. | fotó: J. Á.

A hideg is hozhat allergiát
A XXI. század egyik leggyakoribb 
népbetegsége az allergia. Az ér-
zékenységet pedig szinte bármi 
kiválthatja. Egy növény, egy ál-
lat, a cigaretta füstje, vagy éppen 
a hideg.

Október közepétől már egyre 
gyakrabban maradnak el a meleg 
nappalok, a nap is kevésbé mele-
gít. A hidegallergia is egyre több 
embert érint, tünetei a bőrpiros-
ság mellett a viszketés, a felhólya-
gosodás, bőrgyulladás, leggyak-
rabban a végtagokon és az arcon.

Az allergológusok szerint 
örökölhető, de mindentől füg-
getlenül is allergiássá válhat 
bárki. A hidegallergia általá-
ban négy Celsius-fok alatti hő-
mérsékleten fordul elő, hiszen 
az alacsony hőmérséklet fizikai 
ingerként éri a testet. Erre az in-
gerre a szervezet hisztamint sza-
badít fel – ez pedig csalánkiütést 
okoz a bőrön.

Az allergia ezen fajtája is több 
típusú lehet. A betegség egyik 
változata az, amikor a hideg ha-

tására a szervezetben lévő anya-
gok kicsapódnak, ezzel csalán-
kiütést okozva. A másik fajta 
pedig, mikor a szervezetben an-
titesteket hoznak létre a külön-
böző immunfolyamatok, s ezek 
csapódnak ki a hideg miatt. 
Végeredményben mindkettő 
kellemetlen, és kezelésre szorul. 
Ugyanis a látszólag csupán kel-
lemetlen allergiabetegség végze-
tes következményekkel is járhat, 
hiszen a hideg hirtelen vérnyo-
más- és vérkeringési sokkot 
okozhat – ez természetesen csak 
akkor lehet halálos, ha a test je-
lentős részét, huzamosabb ideig 
éri hideg.

A legtöbb betegséghez hason-
lóan a hidegallergia is kezelhető. 
Leginkább úgy, hogy elkerüljük 
a hideget, ám télen ez elég ne-
hézkes. Számos gyógyszeres ke-
zelés is létezik, sőt, sok esetben a 
kalciumos pezsgőtabletta is eny-
hít a tüneteken, de minden eset-
ben érdemes orvossal konzultál-
ni a kezelés előtt.

K. J.

Ma már nincs reménytelen eset
Az egyik legfontosabb érzék-
szervünk a hallás. A hallás hiánya 
vagy csökkenése ugyanis az em-
beri szervezet egész működésé-
re kihat, nélküle az élet minősége 
nem lehet teljes.

Nem is gondolnánk, de a népes-
ség 10-15 százalékát érinti a hal-
láscsökkenés valamilyen fajtája. 
Ma már gyakorlatilag nem ta-
pasztalható előítélet, negatív ma-
gatartás a hallásjavító eszközöket 
viselőkkel szemben, ezek a ké-
szülékek a szemüveghez hason-
lóan elfogadottá váltak. Ugyan-
akkor az egyes emberekben még 
mindig van szégyenérzet, ami 
sok esetben megakadályozza az 
érintetteket problémájuk megol-
dásában. Pedig a hallás zavarai-
nak következményei rajtuk kívül 
hatnak a környezetre, a család-
ra is. Természetesen az érintettek 
számára is létfontosságú, hogy 
pontosan érzékeljék a hangokat, 

hiszen e nélkül nem érezhetik 
magukat biztonságban.

Támogatásunkkal mindany-
nyian sokat tehetünk azért, hogy 
a családunkban, környezetünk-
ben élő nagyothallók a lehető 
leggyorsabban szakértő kezekbe 
kerülhessenek, és megkapják az 
állapotuknak megfelelő ellátást. 
Aligha köztudott, hogy minél to-
vább tart a „leszokás” a hallásról, 
annál tovább tart a „visszaszo-
kás”, ha egyáltalán még lehetsé-
ges a korrigálás. Ugyanakkor a 
technika rohamos fejlődésének 
eredménye, hogy ma már nincs 
reménytelen eset. Hallásjavító 
eszközök széles skálája áll ren-
delkezésre a komplex, személyre 
szabott, rendszerszemléletű hal-
lás-rehabilitációhoz. A hallás-
csökkenéssel kapcsolatban fel-
merülő legkisebb gyanú esetén is 
érdemes mielőbb a halláscentru-
mokban dolgozó szakemberek-
hez fordulni.

Bogyó-ábécé melegítő, erősítő teákhoz
Legutóbbi Életmód oldalunkon ír-
tunk arról, hogy az ilyenkor színese-
dő szép és vonzó bogyók bizony ve-
szélyesek is lehetnek. Azonban van 
köztük számos hasznos, kifejezet-
ten egészséges, így amíg az idő enge-
di, a házi patika szempontjából is ér-
demes ilyenkor odafigyelnünk a fák, 
bokrok terméseire.

A legismertebbek közé tartozik a 
galagonya és a csipkebogyó, ami-
nek a virágából, terméséből ké-
szült gyógyteák elsősorban a 
szív- és érrendszeri panaszok or-
voslására, illetve immunerősítésre 
lehetnek hasznosak. 

A csipkebogyót akkor célszerű 
szedni, amikor már megpirosodott, 
de még nem puhult meg, hang-
súlyozta Müller Szilvia dietetikus. 
Ilyenkor tartalmazza a legtöbb vi-
tamint. Száríthatjuk egészben vagy 

felvagdosva is. Nagyobb a C-vita-
min tartalma, mint a citromé, ám 
tudnunk kell, hogy csak nyersen. 
Szárítás, forrázás után jelentősen 
csökken a vitamintartalma, teájá-
nak fogyasztása mégis igen ajánlott. 
Növeli a szervezet ellenálló-képes-
ségét, segít a nátha, influenza meg-
előzésében, tüneteinek enyhítésé-
ben, gyulladáscsökkentő, és enyhe 
vízhajtó. A C-vitamin mellett tartal-
maz cukrot, pektint, vitaminokat, 
szerves savakat és ásványi sókat is. 

A galagonya – mindenekelőtt a 
benne lévő flavonoknak köszön-
hetően – a szívizom teherbírását 
fokozza. Jótékonyan hat az elme-
szesedő vérerek, így a koszorúér át-
eresztő képességének javítására, a 
szívritmuszavarok megszüntetésé-
re, a magas vérnyomás csökkenté-
sére, a neurotikus eredetű szívpana-
szok enyhítésére.

– A boróka, a bodza, a madárber-
kenye, a borbolya és a kökény ter-
mése ugyancsak gazdag olyan ha-
tóanyagokban, amelyek segíthetnek 
a betegségek megelőzésében, le-
küzdésében – hangsúlyozta Müller 
Szilvia. A boróka bogyótermése – 
jól megszárítva – nem maradhat ki 
étvágygerjesztő téli teáinkból. Ha-
tékony vízhajtó is, eredményesen 
használható a húgyúti fertőzések 
gyógyítására. A madárberkenye bo-
gyói gazdagok C-vitaminban, ezért 

frissen vitaminpótlásra is használ-
hatjuk. Szárított terméséből húgyúti 
megbetegedések gyógyítására ké-
szíthetünk forrázatot. 

A borbolya – pontosabban a sós-
kaborbolya – szárított terméséből 
készített tea bélhurut ellen ajánlott, 
vesszőjének és gyökerének kérge 
szintén igen fontos hatóanyagokat 
tartalmaz. Használata előtt ajánlatos 
megbízható szakember tanácsát ki-
kérni. A feketebodza teája megfázá-
sos, náthalázas állapotokban meg-
könnyíti és meggyorsítja a betegség 
lefolyását. Izzasztó, vízhajtó hatá-
sú, elősegíti a toxinok eltávolítását a 
szervezetből. A kökény sötétkék bo-
gyói már szedéskor is ehetőek – kis-
sé fanyar, de jóízű. Vigyáznunk kell 
azonban a mennyiséggel, bőven fo-
gyasztva akár szorulást is okozhat. 
A termésből készült tea is erre szol-
gál: hasmenés, bélhurut ellen érde-
mes fogyasztani. A virágjából akkor 
készítsünk forrázatot, ha enyhe has-
hajtóra van szükségünk.             Sz. S.

A víz, a vízi torna fontos szerepet játszik a megelőzésben, kezelésben
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Önnel is előfordult már, hogy azért voltak konfliktusai, mert nem 
volt hajlandó beszélni a problémáiról és a sérelmeiről? Ez most is így van, de nem dughatja homok-
ba a fejét. Nézzen szembe a tényekkel, és oldja meg a helyzetet. Ha sikerül mindent megbeszélni, 

túl lesz a dolgok nehezén. A magánéletében egészen különleges lehetőség adódik. 

BiKa (04. 21–05. 21.) Kellemesen és eredményesen indul a hete. Munkahelyén sok fel-
adatot kap, be kell vállalnia néhány túlórát. A hét második fele zűrös lesz, kellemetlen helyzetek, 
konfliktusok zökkenthetik ki kedélyállapotából. Nem jellemző, hogy vitába keveredjen, de most 

jobb, ha kiadja magából a felgyülemlett indulatokat, így a hétvégéje nyugodtan telhet.

iKreK (05. 22–06. 21.) Ezen a héten ingadozni fog kedélyállapota, néha a munkája ér-
dekli, aztán csak a magánélete. A napokban kiemelten fontosak lesznek családi és baráti kapcsola-
tai, olyannyira, hogy bizonyítja is, valóban lehet Önre számítani. Miután segített a bajban lévőkön, 

ideje, hogy pihenjen és szórakozzon egy kicsit. Feltétlenül szánjon most erre időt.

ráK (06. 22–07. 22.) Nagyszerű formában van, tele erővel és életkedvvel. Bármibe is 
kezd, sikerrel be is fejezheti. Új ötletek, érdekes gondolatok pattannak ki a fejéből, hosszú távú ter-
vei születhetnek, melyek megvalósíthatóak. Arra viszont figyeljen oda, hogy egyszerre csak egyva-

lamivel foglalkozzon. Különben képtelen lesz megfelelni az elvárásoknak.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Erőből, energiából, kitartásból és jókedvből nem lesz hi-
ány, szinte már zavaró, hogy nem lehet ebből a pozitív állapotból kibillenteni. Minden napra talál 
magának valami érdekes, izgalmas, kikapcsolódásra is tökéletesen alkalmas elfoglaltságot, ami 

környezetére is jó hatással lehet. Ne feledkezzen meg azonban a kötelezettségeiről sem.

szűz (08. 24–09. 23.) Pénzügyei nagyon kedvezően alakulnak. Ha eddig anyagi gondjai 
voltak, akkor most rátalálhat arra a lehetőségre, amely segít megteremteni a biztonságot. Váratlan 
munkaajánlatot is kaphat, amelyre tilos nemet mondani! Nemcsak jól jön ez a lehetőség, hanem 

végre kamatoztathatja a tapasztalatait, és nagyszerű kapcsolatokra is szert tehet.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Új szelek fújnak, itt a változás ideje! Ugye, nem húz a fejére 
takarót, mintha észre sem venné az egyértelmű jeleket? Már környezetétől is érkeznek jelzések, 
hogy végre lépéseket tegyen egy fontos terve megvalósításáért. Amit ezen a héten meg mer ten-

ni, az komoly hatással lesz a következő hónapokra, pénzügyi és erkölcsi szempontból egyaránt. 

sKorpió (10. 24–11. 22.) Nehézkesen indul ez a hét. Szerdától viszont már enyhül ez 
a feszült helyzet, ekkor lesznek kellemes pillanatai is. A hét első felében olyan váratlan akadályok 
állják majd útját, melyek ellen egyelőre nem tehet túl sokat, ezért csütörtökig várjon a jelentősebb 

döntések meghozatalával. Érzelmi életét is feszültség jellemezheti ebben az időben.

nyilas (11. 23–12. 21.) A most következő napok egyenesen rákényszerítik arra, hogy 
mélyen elgondolkozzon jelenlegi élethelyzetén, az elmúlt hónapok esetleges kudarcain, és új ter-
veket szövögessen. A sors több lehetőséget is tálcán kínál a héten, de eleinte szinte semmihez sem 

lesz kedve. Ezt környezete nem fogja túl megértően kezelni, így előfordulhatnak konfliktusok. 

BaK (12. 22–01. 20.) A hét elején semmi kedve sem lesz dolgozni, a feladatok pedig egy-
re szaporodnak. Csütörtökön egy olyan kapu nyílik meg ön előtt, amelyen vétek nem belépni. 
Szakmai téren adódik alkalma a fejlődésre, nagy szükség lesz az ésszerűségére és némi kreativitás-

ra is. Ennek a lehetőségnek köszönhetően végre megint magára talál. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Olyan kérdések merülnek fel, melyek megnehezítik a hely-
zetét, mert sokra nem tud válaszolni. Lelke harmóniája kibillen az egyensúlyból. Ennek legyőzése 
érdekében mozduljon ki, próbáljon ki új dolgokat! A hét végére felenged, mikor látja, hogy minden 

ügye jó irányba halad, esténként a barátai is segítségére lesznek, hogy kikapcsolódhasson. 

HalaK (02. 20–03. 20.) Számos, bosszankodásra okot adó tényező nehezíti a munka-
napjait. Tele lesz olyan feladatokkal, amelyekre nem számított. Megeshet, hogy nem tudja utolér-
ni magát a hét közepéig. Gyakorta tűnik majd idegesnek, ez kihat a magánéletére és szakmai elő-

menetelére is. Indokolatlan vitákba bonyolódhat. A hét végére azonban minden jó irányba fordul.
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A Bükk barlangjai 

Tisztelt Olvasó! Tovább barangolunk a Bükkben, ám ezúttal nem élőlé-
nyekkel foglalkozunk, hanem az évezredek alatt kialakuló, gyönyörű bar-
langokat ismerhetik meg most induló négyrészes rejtvénysorozatunk-
ban. A megfejtéseket együtt, egy levélben, legkésőbb november 22-én 
éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A he-
lyes megfejtők között a Cinema City felajánlásában mozijegyet sorsolunk 
ki. Előző játékunk helyes megfejtése: 1. Sisakos sáska, 2. Barna varangy, 3. 
Havasi pityer, 4. Sisegő füzike. A Szerviz Iroda (Miskolc, Mártírok u. 1.) fel-
ajánlásában Írországról szóló útikönyvet nyert Mágori Józsefné (Miskolc, 
Könyves Kálmán u.) és Almásiné Barkó Ilona (Miskolc, Cserhát u.). Nyere-
ményüket a felajánlónál vehetik át.

Törődnek a rászorulókkal – figyeljünk mi is a veszélyeztetettekre!
A tél közeledtével min-
dig megnő a forgalom a se-
gélyszervezeteknél, amelyek 
ilyenkor fokozott figyelmet 
fordítanak rá, hogy meg-
védjék a hajléktalanokat az 
időjárás viszontagságaitól. 
No vember 5-étől, az úgyne-
vezett „krízis-időszak” bekö-
szöntével elindulnak a tea-
járatok is, hogy forró itallal, 
zsíros kenyérrel segítsék a 
rászorulókat a hidegben. 

Duberné Dunaveczki Éva, a Ma-
gyar Vöröskereszt miskolci, Haj-
léktalanokat Gondozó Köz-
pontjának vezetője elmondta: 
ellátó részlegeik – nappali mele-
gedő, átmeneti szálló, éjjeli mene-
dék, idősgondozó – folyamatosan 
telt házzal működnek. Összessé-
gében meghaladja a háromszá-

zat azon rászorulók száma, akik-
ről ilyen módon, folyamatosan 
gondoskodnak. November 1-jétől 
új, időszakos szálláshelyet is nyit-
nak, amely 35 férfi és 23 nő szá-
mára nyújt majd menedéket este 
5-től reggel 7-ig. Ugyancsak no-
vembertől nyitják meg 14 szemé-
lyes lábadozójukat is, amelyben 

elsősorban az utcán, közterületen 
élő, beteg embereket kezelik majd.

Nincs ugrásszerű változás
Mint megtudtuk, a gondozóköz-
pont „vendégeinek” igen vegyes az 
összetétele. Megtalálhatók itt egy-
kori állami gondozottak, szenve-
délybetegség vagy családi konflik-
tusok – válás – miatt fedél nélkül 
maradtak éppúgy, mint börtönből 
szabadult elítéltek, vagy adósságok 
miatt kilakoltatottak. Ez utóbbiak 
jellemzően inkább a közüzemi el-
maradások miatt veszítették el a la-
kásukat, devizahitelesek ritkán ke-
rülnek az intézménybe.

Az intézményvezető elmondása 
szerint gondozottjaik mintegy 60 
százaléka évek óta állandó, sem a 
hajléktalanok összetételében, sem 
pedig a létszámában nem tapasz-
taltak ugrásszerű változást – noha 
ez utóbbi folyamatosan emelkedő 
tendenciát mutat. Főleg azért, mert 
sokan jönnek vidékről is, a nagy-

városi ellátások miatt. Duberné 
Dunaveczki Éva szerint a lakásu-
kat elveszítő devizahitelesek álta-
lában még fenn tudnak tartani va-
lamilyen egzisztenciát – esetleg 
elmennek rokonokhoz vagy albér-
letbe – többnyire azok kerülnek 
krízishelyzetbe, akik munkanélkü-
liek lesznek, és az albérletüket is el-
veszítik.

Jön a krízisidőszak
A Baross úti gondozóközpontban 
naponta 240 adag meleg étellel is 
várja a Vöröskereszt a rászorulókat. 
Az intézményvezető hangsúlyozta, 
hogy senkit nem utasítanak el, ha 
kell, pótágyakat, matracokat állíta-
nak be. Az „eltanácsolás” egyedüli 
oka az agresszív, antiszociális ma-
gatartás, a házirend be nem tartása 
lehet – a többség érdekében.

A segélyszervezetek teajára-
tai november 1-jétől, az úgyneve-
zett „krízisidőszak” beköszöntével 
szoktak elindulni, hogy hétközna-
pokon forró itallal, zsíros kenyér-
rel segítsék a rászorulókat a hideg-
ben. Az ünnepnapok miatt idén 
november 5-étől kezdik meg útju-
kat a járatok: a Vöröskereszt a Búza 
téren és a Győri kapui református 
templomnál, a Máltai Szeretetszol-
gálat pedig az Újgyőri főtéren és a 
Nagy Lajos király útján, a katolikus 
templom előtt várja a rászorulókat 
egy-egy szelet zsíros kenyérrel és 
fél liter forró teával. 

Pályázatból fedél
Kocsenga Anton, a Máltai Szere-
tetszolgálat által működtetett mis-
kolci Gondviselés Háza vezetője 
lapunk érdeklődésére elmondta: 
sikeres pályázatnak köszönhetően 

megvalósítás alatt áll egy program-
juk, melynek keretében 14 hajlék-
talannak albérleti szállást tudnak 
biztosítani, további hat fedél nél-
küli pedig az intézmény átmene-
ti szállására költözhet, ahol jelen-
leg ötven főt tudnak elhelyezni. 
Kocsenga Anton megfogalmazá-
sa szerint arról legfeljebb becslése-
ik vannak, hogy az ellenőrzésük alá 
került Csanyik környéki erdőkben 
és más közterületeken, elhagyott 
ingatlanokban hányan húzzák meg 
magukat, utcai gondozóik 71 olyan 
hajléktalant tartanak nyilván, akik 
nem költöznek be intézményekbe. 
Őket rendszeresen látogatják, segí-
tik. Népkonyhájukon hétköznapo-
kon 150 adag ételt biztosítanak.

Figyeljünk a szomszédokra!
– A hideg idő beálltával a rászoruló-
kat, elesetteket, magányosan élőket, 
valamint a hajléktalanokat ismétel-
ten fenyegeti a kihűlés veszélye. Az 
intézkedő rendőri állomány ebben 

az időszakban nagyobb figyelmet 
fordít a közterületen az időjárási vi-
szontagságok elől menedéket kere-
ső, valamint egyéb okból rászorult 
személyek megsegítésére – mondta 
el lapunknak Nagy Sándor, a Mis-
kolci Rendőrkapitányság szóvivő-
je. A rendőrség megfelelő kapcso-
latot alakított ki, és a veszélyeztetett 
emberek gyors krízisellátásának ér-
dekében eddig is sikeresen együtt-
működött, együttműködik a társ-
szervekkel és a segélyszervezetekkel, 
hajléktalanellátó intézményekkel. 

– A szolgálatot teljesítő rendőr 
haladéktalanul gondoskodik arról, 
hogy a sérült, illetve a krízishely-
zetben lévő hajléktalant mentővel 
elszállítsák. Ugyanakkor kérjük a 
lakosság segítségét is: amennyiben 
úgy értékelik, hogy kihűlés veszé-
lyeztethet valakit, akkor értesítsék 
a rendőrséget az ingyenesen hív-
ható 107-es, 112-es telefonszámo-
kon – hangsúlyozta a szóvivő.

Szepesi S. | fotó: Mocsári L.

Senkit nem utasítanak el, ha kell, pótágyakat, matracokat állítanak be

November 5-én újra elindulnak a teajáratokLábadozójukban az utcán élő beteg emberek kapnak ellátást
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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 » Asztalitenisz: NB I férfi, Borsod Volán – Mezőtúri AFC. Sze-
mere Középiskola, 11.00.

Október 30. | kedd » Labdarúgás: Magyar Kupa, 3. forduló, Velence – DVTK. Velence, 
12.30 » Jégkorong: MOL Liga: Miskolci Jegesmedvék – HC Nové Zámky. Jégcsarnok, 18.30.

Október 31. | szerda » Futsal: NB I: DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – Univerzum. Ge-
nerali Aréna, 19.00.

nOvember 2. | péntek » Labdarúgás: NB I, Kecskeméti TE – DVTK. Kecskemét, 17.00 
» Jégkorong: MOL Liga, HSC Csíkszereda – Miskolci Jegesmedvék. Csíkszereda, 19.00.

nOvember 3. | szOmbat » Kézilabda: NB II Észak-Kelet, MVSI – Fehérgyarmati VSE. 
Egyetemi körcsarnok, 11.00.

nOvember 4. | vasárnap » Jégkorong: MOL Liga, ASC Corona Brasov – Miskolci Je-
gesmedvék. Brassó, 19.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Elindult a DVTK ovifocija

10 helyszínen 12 óvoda 180 gyer-
mekével kezdődött meg múlt hé-
ten a DVTK ovifoci-programja. 

Bő egy hónapja rendezett 270 
nagycsoportos óvodás gyer-
mek számára ovifoci-fesztivált a 
DVTK. Ez volt a bevezetője an-
nak a programnak, melynek ke-
retében a klub utánpótlás-edzői 
heti egyszer 45 perces foglalko-
zást tartanak 12 miskolci intéz-
mény nagycsoportos (5-6 éves) 
óvodásainak 10 helyszínen.

A DVTK ovifoci program-
jának részleteit csütörtökön is-
mertették a Könyves Kálmán 
Általános Iskolában, melynek 
tornatermében a klub legen-
dás játékosa, jelenlegi utánpót-
lás-edzője, Vitelki Zoltán tartott 
bemutató tréninget a Mesevár 
Óvoda gyermekeivel.

Fuhrmann Géza, a DVTK 
utánpótlás-szervezési igazgatója 
elmondta, úgy választották ki a 
helyszíneket, hogy a város min-
den területét lefedjék.

– A programban résztve-
vő mintegy 180 gyermek közül 
minden év májusában választ-
juk ki a legjobbakat, ők beke-
rülnek a DVTK központi edzé-
seire. A többiek szintén a klub 
edzőinek irányításával folytat-

hatják a labdarúgást a lakhe-
lyükhöz közeli iskolákban. A 
különböző szintek átjárhatók, 
tehát a kiválasztásról „lemara-
dók” szorgalommal felkerülhet-
nek a DVTK-hoz – magyarázta.

A klub utánpótlás-képzési 
igazgatója, Kovac Zoltán hang-
súlyozta, a foci „öröm jellege” a 
legfontosabb ilyenkor, a labda-
rúgás megismertetése, megsze-
rettetése. Mint mondta, az általá-
nos és szem-láb koordinációra, a 
tér-idő-viszony érzékelésére, va-
lamint az egyensúlyra helyezik a 
hangsúlyt, játékos formában.

A Könyves Kálmán Általános 
Iskola igazgatója, Mezeiné Var-
ga Éva hozzátette, az életkori sa-
játosságoknak megfelelő foglal-
kozás a legfontosabb.

– Évtizedek óta előtérbe he-
lyezzük a sportot, a labdarúgást. 
Az a célunk, hogy ha nem is lab-
darúgó, de szurkoló vagy esetleg 
szponzor váljon a gyerekekből, 
s a sport mellett természetesen 
a tanulást se hanyagolják el. A 
tervek szerint a jövőben kollé-
giumot is kialakítana az iskola – 
mondta az intézményvezető.

A foglalkozások helyszíneit és 
időpontjait a minap.hu-n olvas-
hatják. 

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Tisztes helytállás után itthon a Macik
Bemutatkozott a nemzet-
közi jégkorongporondon a 
Miskolci Jegesmedvék, mely 
a MOL Ligában kamatoztat-
hatja a Kontinentális Kupá-
ban szerzett tapasztalatát.

Múlt hét végén debütált a nem-
zetközi kupaporondon a Miskol-
ci Jegesmedvék jégkorongcsapata. 
Tim Kehler együttese a finnorszá-
gi Vaasában vett részt a Kontinen-
tális Kupa egyik selejtezőjében. A 
rendező Sport mellett a lett Liepaja 
Metalurgs és a kazah Beibarys 
Atyrau, tehát három, magasabban 
jegyzett, fejlettebb hokikultúrából 
érkező csapat volt az ellenfelük.

Láda Balázsék súlyos vereséggel 
nyitottak, a házigazda finnek esélyt 
sem adtak a magyaroknak (11–1). 
A kudarc nem szegte a Macik ked-

vét, a lett ligaelső Metalurgs ellen kis 
híján csodát tettek, 7–4-re marad-
tak csupán alul. A tornát végül meg-
nyerő kazah bajnok ellen is helytáll-
tak a fekete-sárgák, s bár gólt nem 
ütöttek (0–4), összességében el-
mondható, nincs szégyenkezniva-
lójuk az északi túra miatt.

A Jegesmedvék elsődleges célja 
most megőrizni a tempót a MOL 
Ligára, ahova két rangadóval (pén-
teken, lapzártánk után a Csíkszere-
da, majd vasárnap a Brassó ellen ját-
szanak Miskolcon) „térnek vissza”.

– Egyfajta teszt volt a kupa ne-
künk, hol is állunk nemzetközi ösz-
szehasonlításban – mivel több vá-
logatott játékost is a sorainkban 
tudunk, egy kicsit a magyar hoki 
is mérlegre került – értékelt Tim 
Kehler vezetőedző. – Folyamato-
san javuló játékot produkáltunk, 
azaz fel tudjuk venni a szükséges 
fordulatszámot, ám ellenfeleink-
nek sok olyan előnye van velünk 

szemben, amelyet csak hosszabb 
idő alatt, szisztematikus és kemény 
munkával lehet ledolgozni. Lettor-
szágban, Kazahsztánban és különö-
sen Finnországban jóval nagyobb 
hagyománya van a hokinak, emi-
att több a játékos, jobbak az anyagi 
és egyéb körülmények. Megmutat-
tuk, hogy ha ilyen tempójú mér-
kőzésekre vagyunk kényszerítve, 
akkor tudunk gyorsabban, intenzí-
vebben játszani, gondolkodni, kor-
csolyázni. A fiatalok közül az első 
mérkőzésen egyik sem nyújtotta azt 
a teljesítményt, amit tehetségük, tu-
dásuk alapján kellett volna, aztán a 
második meccstől kezdve ők is job-
bak lettek, jól alkalmazkodtak a na-
gyobb tempóhoz. Nyugodt szívvel 
kijelenthetem, hogy a torna rend-
kívül hasznos volt, amelynek hatá-
sa, reményeim szerint, a MOL Ligá-
ban is érződni fog – hangsúlyozta a 
tréner. 

S. P.

Sisa volt csapata ellen a DVTK
Debreceni veresége után a 
Kaposvár, Sisa Tibor koráb-
bi együttese ellen játszik ha-
zai pályán a DVTK.

Ezúttal sem sikerült a DVTK-nak 
pontot szereznie Debrecenben, a 
tavalyi 5–0 után vasárnap két gólt 
szerzett a Nagyerdőben a DVSC, a 
diósgyőriek pedig ismét gólképte-
lenek voltak. A vendégdrukkere-
ken a „keleti rangadón” sem múlt 
semmi, leszurkolták a hazaiakat – 
de ez sem segített Tiszáékon.

Az egyetlen jó hír José Luque 
bajnoki visszatérése mellett – a ka-
pitány hasfalsérve miatt augusztus 
25., azaz az ötödik forduló óta elő-
ször játszott, s 35 percet kapott –, 
hogy nem gyarapodott a sérültek 
listája Debrecenben.

A negyedik helyen álló Diósgyőr 
szombaton hazai pályán engesztel-
heti ki szurkolóit – Sisa Tibor elő-
ző csapata, a Prukner László irá-
nyította Kaposvári Rákóczi ellen, 
amely a 11. pozícióból várja a 12. 
fordulót. A piros-fehérek előnyé-
re válhat, hogy vezetőedzőjük jól 

ismeri az ellenfelet, ugyanakkor 
amondó, nem különleges számára 
a mérkőzés.

– Nem lesz kivételes meccs, bár 
ott dolgoztam, és nagyon szép em-
lékeim vannak, jó szájízzel búcsúz-
tam. Valahol szurkolok nekik, de 
természetesen nem ezen a mecs-
csen. Ismerem a játékosokat, a zö-
mét én választottam ki, fiatal, har-
cos, gyors csapat, így azt mondom, 
nem becsülhetjük le őket, a táb-

lázaton elfoglalt hely nem számít 
most. Ugyanakkor egyáltalán nem 
fontos, hogy én ott voltam edző. 

Abban bízom, hogy hazai környe-
zetben, nézőink segítségével meg-
szerezzük a három pontot, de nem 
lesz könnyű találkozó, nagy küzde-
lem várható. Nagyon fontos a há-
rom pont, meg kell felelni a szur-
kolóinknak, győzni kell! – mondta 
a Tréner.

– Nagyon sokat futó csapat, jó 
sebességgel, szinte mindegyikük 
gyorsasága átlag feletti, és labda-
ügyesek, sokat fejlődtek, ez látható 
volt például a DVTK tavalyi, 3–2-
es vesztes kaposvári mérkőzésén 
is – hívta fel a figyelmet Sisa Tibor.

A korábbi sérültek közül Savo 
Raković és Rudolf Gergely bizto-
san nem lép pályára a Rákóczi el-
len. Utóbbi azt írta a héten az is-
mert közösségi portálon, hogy 
reméli, jövő pénteken, a Kecske-
mét ellen már pályára léphet.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

Olimpikonok nyomdokain a birkózók
Miskolc legnagyobb egyéni sportsikerével büsz-
kélkedő szakosztálya a birkózás: Repka Attila az 
1992-es barcelonai olimpián aranyérmet szerzett, 
manapság pedig edzőként igyekszik tudását át-
adni a szőnyegre lépő gyerekeknek.

Ha valahol, akkor a diósgyőri birkózóterem-
ben van kire felnéznie a borsodi tehetségek-
nek. Repka Attila Barcelona kötöttfogású olim-
piai bajnoka a 68 kilogrammosok közt, Miskolc 
első ötkarikás aranyérmese, míg a jelenleg is ak-
tív, 37 éves Európa-bajnok (2001), világbajno-
ki ezüstérmes (1997, 2001, 2002, 2003, 2005) 
Deák Bárdos Mihály negyedik olimpiáján vett 
részt augusztusban, Londonban, így igazi pél-
dakép lehet a fiatalok előtt.

A miskolciak a diósgyőri stadionban, vala-
mint a Leszih Andor utcai sportiskolai edző-
teremben edzenek három edző irányításával 
– 100-120 birkózótanoncról van szó –, de Beke-
csen is tart már edzéseket Repka Attila.

– Gyerek, diák, serdülő és ifi tehetségeink 
vannak, emellett felnőttek és veteránok is verse-
nyeznek a DBC égisze alatt mintegy 30-40-en. 
Szerencsére nincs szükségünk toborzók kiírásá-
ra, a szülők szép számmal hozzák le az edzőte-
rembe a gyerekeket – mondta a város első olim-
piai bajnoka.

Tehetségekben nincs hiány, 2011-ben például 
Bacsó Alex az ifjúsági Európa-bajnokságon ötö-
dik lett, míg Juhász Bence bronzérmet szerzett. 
Emellett vannak bőven magyar bajnoki győzel-
mek és olyanok is, akik magyar válogatottak, te-
hát az utánpótlással nincs gond.

A DBC-MVSI saját nevelésű sportolója, a 18 
esztendős Daher Michel a második helyen vég-
zett tavaly a szombathelyi kadet világbajnoksá-
gon a kötöttfogásúak 63 kilogrammos súlycso-
portjában. A diósgyőri talentum érthetően ezt 
tartja eddig pályafutása legnagyobb sikerének 
az Európa-bajnoki ötödik hely mellett, noha 
többszörös korosztályos magyar bajnoknak is 
vallhatja magát.

– 8-9 éve grundbirkózással kezdtem, szeret-
tem a sportot, aztán lent ragadtam a birkózó-
csarnokban. Gyerekként még nem gondolkozik 
ilyeneken az ember, ami vonzó, hogy irigylés-
re méltó a társaság nálunk, komoly sport, lehet 
erősödni, és az életben is hasznos lehet – mesélt 
a kezdetekről Daher Michel.

Amikor azt kérdezzük, van-e példaképe, azt 
mondja, nincs, viszont ha valakit meg kell ne-
vezni, mindenképpen kiemelné „Attila bá’-t” 
eredményei miatt.

– Az év vége fele kezdődik az alapozás, majd 
jövőre jönnek a junior válogatóversenyek, ott kell 
bekerülnöm a csapatba, megcélzom a világ- és 
Európa-bajnokságot, ahol a minél jobb szerep-
lésben bízom, érmekben – nevezte meg a célokat 
a tehetség, aki a Miskolcon rendezett kötöttfogá-
sú ob-n a felnőttek közt is bemutatkozott két hete.

A jó társaságot Repka Attila is megemlíti: 
mint mondja, olyan klubot szerettek volna épí-
teni – és ez sikerült is –, ahol családias a hangu-
lat. Ezt bizonyítja számos rendezvény, mint pél-
dául a szilveszteri foci vagy a birkózókarácsony.

Az edzőtől megkérdeztük azt is, mit gondol 
Deák Bárdos Mihály tervéről, mely szerint lét-
rehozna egy iskolát a nehézsúlyban szereplő 
birkózóknak.

– Mindenképpen működőképes elképzelés. 
Van abban valami szép, amikor 8-10 mázsa van 
a szőnyegen, pedig csak három gyerkőc edz.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

A bajnok
Miskolcra látogatott a lon-
doni olimpián kardvívásban 
aranyérmet szerző Szilágyi 
Áron, hogy bemutatót tart-
son, s ezzel a fiatalok érdek-
lődését a tradicionális ma-
gyar sportág felé irányítsa. 
Az ötkarikás bajnok a Diós-
győri Vívó Egyesület meg-
hívására érkezett, a klub cél-
ja fiatal vívók toborzása volt.

     (fotó: J. Á.)

Családi nap
Másodszor rendezett családi napot szurkolóinak a DVTK. A drukkerek a focitorna és főzőverseny 
mellett számos programon vehettek részt, többek között a szokásos ankéton. A közönségtalálko-
zón Sisa Tibor vezetőedző mellett Elek Ákos, Rudolf Gergely és José Luque válaszolt a kérdésekre. A 
legnagyobb sikert utóbbi aratta: bár szerződése a szezon végén lejár, kiemelte, Diósgyőrben fejez-
né be pályafutását. A spanyol csapatkapitánynak egy meglepetéstortával is kedveskedett a klub 
születésnapja alkalmából.

HIrdetés

Házi komposztálás a Sajópálfalai 
Napköziotthonos Óvoda szervezésében 
Projektazonosító:   KEOP-6.2.0/A/11-2011-0135
Támogatás :  5 169 000 Ft

Sajópálfala településen fenntarthatóbb életmódot és fo
gyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elő
segítő mintaprojekt valósul meg, európai uniós támoga
tásból.

A projekt keretében Sajópálfala településen házi komposztá-
lást népszerűsítő mintaprojekt valósul meg, amely során 130 db 
400 l-es házi komposztáló láda került ingyenesen kihelyezés-
re a település háztartásaiba, amely környezettudatos hulladék-
hasznosításra ösztönzi a település lakóit. 

Bővebb információ:  Fekete Zoltán polgármester             
Lőrinczné Farkas Éva vezető óvónő             
Mobil: 06-70/388-9214.  Tel.: 46/329-529 
E-mail: sajopalfalahivatal@gmail.com
www.sajopalfala.hu  

Sisa Tibor és José Luque a családi napon is beszélt a tervekről
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Az elkövetkezendő hetekben, a Miskolci Naplóban részletesen közöljük a következő 
heti, kísérleti jellegű, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendet. 

Ezúton is köszönjük a lakosság aktív közreműködését!

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

Mesteri  segítség
Nem tudja, kihez forduljon, amikor elromlott az autója, csepeg a konyhai csap, 
vagy gond van a gázkazánnal? A megoldás egyszerű, egy jó mesteremberre van 
szüksége. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közre-
működésével új sorozatot indítunk, amely mesteri segítséget kínál olvasóinknak.

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

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

AsZtAlos
Zámbó és társa Bt.
Felsőzsolca, Szent István út 5. 
Telefon: 06-30/928-8808

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

VíZVeZetéK-sZerelő,  
duguláselhárítás,  
csAtorNAKAMeráZás
Molnár Gyula
Onga, Dózsa György út 48. 
Telefon: 06-20/968-3184

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

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

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

Görcsös László
Miskolc, József A. út 18.  
Telefon: 06-30/958-4278

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

Kik nyerik a B.-A.-Z. Megyei prIMA díjat 2012. évben? 
Kik kapják a háromszor egymillió  forintos prIMA díjat és a kettőszázötvenezer forintos Közönségdíjat?
Kik kapják Mancs gyönyörű bronzszobrát?
A VosZ B.-A.-Z. Megyei szervezetének elnöksége minden évben meghirdeti a prIMA díjat, amellyel a megye kulturális, tudományos, oktatá-
si és sportéletének legkiválóbb képviselőit ismerik el.
A megyei prIMA díj várományosai 3 kategóriában indulnak és minden kategóriában 3 jelölt verseng a legjobbnak járó kitüntetésért.
A kategóriák győztesei november 9-én a Miskolci Nemzeti színházban a nagyszabású megyei prIMA gálán vehetik át díjaikat.

MAgyAr ZeNeMűVésZet KAtegórIáBAN:

1. A MIsKolc dIxIelANd BANd 1990-ben 
alakult, 21 év alatt az egyik legismertebb 
jazz-formáció lettek. Stílusuk a megszokott 
dixieland stílus modernebb kiadásban, a XX. 
század swing stílusának bemutatása. 2005-
ben a Miskolci Gyémántok, illetve a Múzsa 
Művészeti Díjat kapták meg.

2. regős Zsolt karnagy, pedagógus. Van profi ke-
retek között működő felnőtt színházi énekkara, kö-
zépiskolás gospel kórusa, már nem fiatalokból álló 
templomi énekegyüttese, akikkel mind-mind a zené-
ben rejlő titkokat és feszültségeket próbálja megfej-
teni és megvalósítani. Pályafutása eddigi útján több 
elismerést kapott.

3. AZ egressy BéNI ZeNeIsKolA 2012-ben ünnepli 
fennállásának 60. évfordulóját. Legfőbb törekvésük, 
hogy a hátrányos helyzetű kistérségekbe is elvigyék 
a zene szeretetét, felkeltsék az érdeklődést a zeneta-
nulás iránt. Ezzel nemcsak a kulturális életet, hanem 
a gyerekek nevelését is segítik.

MAgyAr NépMűVésZet és KÖZMűVelődés KAtegórIáBAN:

1. BArNA gyÖrgy néprajzi gyűjtő, a Lézerpont Lát-
ványtár létrehozója, mely 40 éves gyűjtés ered-
ményeként megtalált, megőrzött kultúrtörténeti 
értékeket 10 kiállítási témacsoportba rendezve, egye-
dülállóan mutat be a nagyközönség számára. Miskolc 
város Pro Urbe Díjasa.      

2. sZINVAVÖlgyI táNcMűhely 1946-ban alakult, s az-
óta is a magyarországi néptáncos szakma kiemelkedő 
képviselője. A táncműhely több évtizedes munkássá-
gával, továbbéltető, továbbfejlesztő hagyományőrzé-
sével a magyar örökség hordozója kíván lenni a jövő-
ben is, átívelő közösséget biztosítva az egymást követő 
generációk számára. A fotón Jóna István elnök látható.

3. FÜgedI MártA NépMűVésZetI egyesÜlet 
1982-ben alakult. A három évtized egyesületi mun-
kája lehetővé tette, hogy sokszor kihalásra ítélt mes-
terségeket folytató kézművesek szakmailag, művé-
szetileg továbbfejlődhessenek, tudásukat átadják, 
műveikkel a közönség előtt is megjelenjenek. A fotón 
Forray Mariann elnök látható.

MAgyAr oKtAtás és KÖZNeVelés KAtegórIáBAN: 

1. dr. doBrossy IstVáN történész, nyugalmazott 
levéltár-igazgató. Több évszázados néprajzi, levéltá-
ri forrásokat feldolgozva íróként, szerkesztőként több 
mint száz könyvet jelentetett meg. Kitüntetései: Sza-
bó Lőrinc-díj, Miskolc Város Díszpolgára, Köztársasági 
Érdemrend Lovagkeresztje.

2. dr. tusNády lásZló író, műfordító, főiskolai ta-
nár. Elsősorban a magyar és olasz irodalommal foglal-
kozik.  A tudományos és művészeti munkájával pár-
huzamosan éltető elemének, küldetésének tekinti a 
tanítást. Eddig 12 könyve jelent meg. Különböző új-
ságokban és antológiákban 258 alkalommal jelentek 
meg publikációi.

3. dr. VAlIKoVIcs AttIlA intézetvezető főorvos, a 
B.-A.-Z. Megyei Kórház Neurológiai és Pszichiátriai In-
tézetének vezetője. A klinikai kutatások és az okta-
tói, egyetemi tanári tevékenysége mellett bekapcso-
lódott a telemedicinába. Kiemelkedő tudományos, 
publikációs tevékenységet folytat, publikációit rangos 
magyar és nemzetközi folyóiratok közlik.

hogy ki a legérdemesebb  
a prIMA Közönségdíjra,  
azt Ön döntheti el!
Szavazatát leadhatja a Miskolci Naplóból vagy az Észak-
Magyarországból kivágott szavazó szelvényen, valamint a 
primaszavazas@gmail.com e-mail címen, illetve interneten 
a  www.voszborsod.hu honlapon 2012. november 6-ig.

AVASI SZÍNHÁZTEREM
MAGA LESZ A FÉRJEM!   
2012. november 12., 19.00

Rárósi Rita, Hűvösvölgyi Ildikó, Szacsvay László  
és még sokan mások

VAN,  AKI FORRÓN SZERETI
2013. január

Nyírő Bea, Germán Lívia, Mikó István, Nagy Gábor  
és még sokan mások

Ajándék minden  bérlethez   
egy 20 000 forintos wellness-utalvány.



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

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

10.00 | Mackónévadó és a Mackó-Lak rajzpá-
lyázat eredményhirdetése. Miskolci Állatkert 
és Kultúrpark.

Október 28. | vasárnap
10.30 | Varázslatos tündérszirom. Csodamalom 

Bábszínház.

Október 29. | hétfő
18.00 | A boldogság választható. Koleszár András 

egészségfejlesztő mentálhigiénikus előadása. II. 
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

Október 30. | kedd
10.00 | Miskolci képek, Miskolc-kép 2. Nézőpon-

tok, kérdések és források Miskolc huszadik századi 
múltjának újragondolásához, műhelybeszélgetés 
és kerekasztal. Miskolci Galéria.

Október 31. | szerda
14.00 | Teátrum tv. Ismeretterjesztő előadással 

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

18.00 | Halottak napi koncert. A Miskolci Szim-
fonikus Zenekar hangversenye. Műsoron Mo-

zart Requiem című műve. Selyemréti Szent Ist-
ván templom.

18.30 | A Bourne-hagyaték. Filmvetítés. Ady End-
re Művelődési Ház.

nOvember 2. | péntek
16.00 | P. Csajkovszkij: Anyegin. Operaklub. Mis-

kolci Csodamalom Bábszínház.

nOvember 3. | szOmbat
10.00-12.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti gyer-

mekfoglalkozás.  Miskolci Galéria.

nOvember 4. | vasárnap
09.00 | Miskolczi Vásár. Széchenyi utca.
15.00 | Ökumenikus istentisztelet. Miskolc-bel-

városi görög katolikus templom (Búza tér)

kiállítás:
» A szabadság reménye. A Szalay Lajos: SOS 1956 – 

A magyar dráma című albumának grafikáiból nyílt 
tárlat november 4-ig látogatható. Városháza, fő-
bejárati aula.

»  Az otthon otthontalansága. Lenkey-Tóth Péter 
festőművész tárlata december 1-jéig látogatható. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

a város lapja
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Október 29. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Vizsgafilmek 
SZTE 2. rész (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc 
TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a 
Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A rettegés szö-
vetsége, amerikai–kanadai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Október 30. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Egészség-be-
fektető klub (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc 
TV programajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sport-
közvetítés felvételről 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Amikor a sasok lecsapnak, amerikai film (Hálózat 
TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Október 31. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum (Háló-
zat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programaján-
lója 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 Az Enron-botrány, amerikai film (Hálózat TV) 
(16) 23.00–06.00 Képújság.

nOvember 1. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Aki-
nek sebeivel gyógyultatok meg…” (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Promenád, a Miskolc Televí-
zió kulturális magazinja 18.25 Gála az idősek napján 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Tájoló (Hálózat TV) 
(12) 23.00–06.00 Képújság.

nOvember 2. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Business-mix 
magazin (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Szabadegyetem, előadások Miskolcon 19.30 Szabad-
egyetem, előadások Miskolcon 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Julius Caesar, amerikai film (Hálózat TV) 
(16) 23.00–06.00 Képújság.

nOvember 3. | 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 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 18.25 Sport-
percek (ism.) 19.00 Koncert Aggteleken, a Miskolci Szimfonikus Zenekar előadása 20.00 (ism.) 20.35 Hír-
háló (Hálózat TV) 21.00 SlágerMix Attilával (Hálózat TV) (6) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) (12) 23.00–
07.00 Képújság.

nOvember 4. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-
show (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális 
magazin (ism.) 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Múltkor (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.35 
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az elveszett kislány, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–07.00 Képújság.

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

Október 25–31. | 15.30, 17.30 Magic Boys; magyar–angol–kanadai vígjá-
ték | 16 | (Béke-terem) | 17.00, 19.30 Szesztolvajok; feliratos angol–francia–
belga–olasz vígjáték | 16 | (Uránia-terem) | 20.00 The Expendables – A fel-
áldozhatók 2.; amerikai akciófilm | 16 | (Béke-terem).

nOvember 1–7. | 15.15 Hotel Transylvania; amerikai animációs film | 12 | 
(Béke-terem) | 15.30 Európai Panoráma: Paradise Love; feliratos német–
francia–osztrák film | 18 | (Uránia-terem) | 17.30, 19.45 Európai Panoráma: 
Jackpot; norvég vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 17.45 Apa ég!; amerikai víg-
játék | 16 | (Uránia-terem) | 20.00 Európai Panoráma: Szerelem; feliratos 
francia–osztrák–német film | 16 | (Uránia-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | kor-
határ | kezdési időpontok
007 – Skyfall (MB premier) | 16 | 11.00 
(szo–sze), 13.45, 16.30, 19.15 (kivéve 
cs), 22.00 (p–v)
007 – Skyfall (F premier) | 16 | 12.15 
(szo–sze), 15.00, 17.45, 20.30 (kivéve cs)
Asterix és Obelix – Isten óvja Britan-
niát (MB digitális 3D) | KN |10.45 (szo–
sze), 15.15
Asterix és Obelix – Isten óvja Britan-
niát (MB) | KN | 13.00, 17.30, 19.45
Kertvárosi kommandó (MB) | 16 | 
10.00 (szo–sze), 14.15 (kivéve cs), 15.00 
(csak cs), 17.15, 19.30 – 21.45 (p–v)
A boldogság sosem jár egyedül (MB) 
| 12 | 15.30, 17.45 (csak cs), 20.00
Sammy nagy kalandja 2. (MB digitá-
lis 3D) | 6 | 12.00 (szo–sze)
Magic Boys (MB) | 16 | 11.00 (kivéve 
szo), 15.15 (kivéve cs), 16.15 (csak cs), 
18.15, 20.15 – 22.15 (p–v)
Looper – A jövő gyilkosa (F) | 16 | 13.00 
(kivéve cs, szo), 13.45, 20.15 (csak cs)

Lorax (MB digitális 3D) | 6 | 10.00 (szo–
sze), 14.00, 16.00, 18.00
Lorax (MB) | 6 | 12.00 (v–sze)
Taken 2 (F) | 16 | 11.30 (kivéve v), 15.45 
(csak cs), 16.00 (kivéve cs), 18.00, 20.00 
– 22.00 (p–v)
Parajelenségek 4. (F) | 16 | 16.15 – 
14.15 (csak cs), 18.30, 20.30 – 22.30  
(p–v)
Ted (MB) | 16 | 13.30 (kivéve cs, szo), 
13.45 (csak szo), 22.15 (p–v)
Csingiling (MB digitális 3D) | KN | 10.15 
(szo–sze)
Kaptár – Megtorlás (MB digitális 3D) | 
18 | 22.00 (p–v)
Hotel Transylvánia (MB) | 12 | 10.30 
(szo–sze), 14.30
Hotel Transylvánia (MB digitális 3D) | 
12 | 12.30 (szo–sze), 16.30, 18.30 – 20.30 
(csak cs)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül. A 13 óra előtti kezdési időpontok 
csak szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak pén-
tekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – október 25–31. ›››››››››››››››

» Október 28-án, vasárnap az este 6 órakor kezdődő szentmisét Kelemen Didák bol-
doggá avatásáért mutatják be a minorita templomban.

» Szerdán, 31-én ökumenikus istentiszteletet tartanak 10 órai kezdettel az Őszi Nap-
sugár Otthonban (Szentpéteri kapu) a közelgő halottak napjához kapcsolódóan.

» November 1-jén, mindenszentek ünnepén a mindszenti és a minorita templom-
ban a szokott hétköznapi miserend mellett délelőtt 10 órakor is lesznek szentmisék. Az esti szent-
miséket a plébániák minden meghalt hívéért mutatják be.

hArAng-hírek ››››››››››››››

HIrDetés

A Miskolci Nemzeti Színház novemberi műsora
nOvember 2. | péntek | K | 19.00 

éN és A KIsÖCséM / Bérletszünet
nOvember 3. | szOmbat | N | 

19.00 CHICAGO / Csiky (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet | K | 15.00 ÓZ, A NAGY 
VArÁZsLÓ / Bérletszünet | J | 19.00 A 
GéZAGYereK / Bérletszünet

nOvember 4. | vasárnap | N | 
19.00 CHICAGO / Bérletszünet | CS | 
15.00 MI és MIsKOLC / Bérletszünet

nOvember 6. | kedd | K | 15.00 ÓZ, 
A NAGY VArÁZsLÓ / Egyszervolt bér-
let | J | 19.00 A GéZAGYereK / Bér-
letszünet

nOvember 7. | szerda | N | 19.00 
CHICAGO / Lehár (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet | K | 15.00 ÓZ, A NAGY 
VArÁZsLÓ / Dömdödöm bérlet | 
J | 19.00 A GéZAGYereK Bérlet-
szünet 

nOvember 8. | csütörtök | N | 
18.00 ÚrI MUrI / Schiller ifj. bérlet | 
J | 17.00 eGY ÓrA VerseK KÖZÖtt 

Művészeink társaságában / Bérlet-
szünet

nOvember 9. | péntek | N | 18.00 
PrIMA-DÍJ ÁtADÓ GÁLA 

nOvember 10. | szOmbat | N | 
19.00 ÚrI MUrI / Latinovits (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet 

nOvember 11. | vasárnap | K | 
19.00 éN és A KIsÖCséM / Szigligeti 
(Arany, Ezüst) bérlet

nOvember 13. | kedd | N | 19.00 
ÚrI MUrI / Egyetemi bérlet

nOvember 14. | szerda | N | 18.00 
ÚrI MUrI / Ferenczi ifj. bérlet | K | 
15.00 OPerÁCsKA DON GIOVAN-
NI / Papageno bérlet | J | 19.00 HÁY 
COMe BeCK (30Y), A MŰÚt FOLYÓ-
IrAt estJe

nOvember 15. | csütörtök | N 
| 19.00 CHICAGO / Madách (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet | K | 15.00 ÓZ, A 
NAGY VArÁZsLÓ / Pumukli bérlet | J | 
19.00 A GéZAGYereK / Bérletszünet 

nOvember 16. | péntek | N | 19.00 
CHICAGO / Upor (Alap, Arany, Ezüst) 
bérlet 

nOvember 17. | szOmbat | K 
| 11.00 OPerÁCsKA DON GIO-
VANNI / Zerlina bérlet | J | 19.00 A 
GéZAGYereK / Bérletszünet 

nOvember 18. | vasárnap | N 
| 15.00 CHICAGO / Déryné (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet | CS | 19.00 MI és 
MIsKOLC / Bérletszünet

nOvember 20. | kedd | K | 15.00 
éN és A KIsÖCséM / Nemecsek bérlet

nOvember 21. | szerda | N | 
17.00 ÚrI MUrI / Kossuth ifj. bérlet 
| K | 19.00 éN és A KIsÖCséM / Né-
methy bérlet 

nOvember 22. | csütörtök | N | 
18.00 ÚrI MUrI / Herman ifj. bérlet | 
K | 19.00 éN és A KIsÖCséM / Lend-
vai bérlet

nOvember 23. | péntek | N | 17.00 
ÚrI MUrI / Laborfalvi ifj. bérlet | K | 

19.00 éN és A KIsÖCséM / Vörös-
marty (Arany, Ezüst) bérlet

nOvember 24. | szOmbat | N 
| 19.00 ÚrI MUrI / Egressy (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet | K | 19.00 éN és 
A KIsÖCséM / Katona (Arany, Ezüst) 
bérlet

nOvember 28. | szerda | J | 19.00 
A HIDeG GYerMeK / Nyilvános fő-
próba

nOvember 29. | csütörtök | N | 
19.00 DANDIN GYÖrGY / Nyilvános 
főpróba | J | 19.00 A HIDeG GYer-
MeK / Bemutató előadás 

nOvember 30. | péntek | N | 19.00 
DANDIN GYÖrGY / Bemutató (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet | K | 15.00 A 
VÁGY VILLAMOsA / Nyilvános főpró-
ba | J | 19.00 A HIDeG GYerMeK / 
Bérletszünet

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

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. 16 ÉVEN FELÜLIEKNEK! 
Jonathan Rose: Rékasi Károly, Barbara Rose: Détár Enikô,  

Goldstein ügyvéd: Molnár Csaba, Thurmon ügyvéd: Zborovszky Andrea

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

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

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

Malek Andrea és Malek Miklós közös estje:  

„kell néHa egy kis csavaRgás…” 
Az utóbbi években érezhetôen megnôtt a közönség érdeklôdése és szeretete a Malek család iránt. Ezért a közös zenélés, 

vidámság és emlékezés által, apa és lánya szeretnének mindenkinek köszönetet mondani. A mûsorban olyan dalok 
hangzanak el, amelynek szerzôi például S. Nagy István, Szenes Iván, Malek Miklós, Hofi Géza, Solymos Antal.

2012. november 23., péntek, 19.00 óra
Jegyár: 1800 Ft

HIrDetés

A Miskolci szimfonikus Zenekar  

2012. október 31-én,  
szerdán, 18 órakor

rendezi meg 

halottak napi koncertjét 
a selyemréti  

szent István templomban.

MűSOrON MOzArT: rEquIEM.
A koncerten énekel Ács Gabriella, Faludi zsuzsanna, Xavier 

rivadeneira, Koleszár Ákos, 
közreműködik a Miskolci Cardinal Mindszenty Kórus  

és a Cantus Agriensis Kórus  
(művészeti vezető: Gergely Péter Pál)

Vezényel: Kovács László

Minden kedves érdeklődőt  
sok szeretettel várunk ingyenes koncertünkre!

  www.mso.hu Mindenkor Sokszínűen, Önökért!

Mackónévadó
Lezárult a névadó játék, 
eljött az ünnep ideje. A 
Miskolci Állatkert két új 
medvelány lakóját szom-
battól nevükön is említ-
hetjük. Délelőtt 10 órától 
ugyanis – a látogatók sza-
vazatai alapján – megtart-
ják a névadó ünnepséget. 
Ez alkalommal adják át a 
„Mackó-Lak” rajzverseny 
díjait is. A rajzokból ki-
állítást is rendeznek, egy 
hónapon át minden állat-
kert-látogató megnézheti 
azokat. (fotó: M. L.)



a város lapja

MiNap

2012. október 27. | 43. hét | II. (IX.) évfolyam 43. szám

12  mozaik

Vigyázat – átállás!
Írhattuk volna a címben, hogy 

óraátállítás, de az előjelzések sze-
rint más is terheli ezen a hétvé-
gén a szervezetünket: megjön a 

téli hideg, napközben sem emel-
kedik a hőmérséklet 5 oC fölé. 

Ilyen szép, meleg vénasszonyok 
nyara után a hirtelen lehűlést 

mindenki szervezete megérezhe-
ti. Akárcsak az óraátállítás okoz-
ta eltolódást. Hivatalosan októ-
ber 28-án, vasárnap hajnalban 

kell 3 óráról 2 órára visszaállítani 
az órákat, hiszen a téli időszámí-
tás október utolsó vasárnapjától 

március utolsó vasárnapjáig tart. 
Tehát legalább az segítség, hogy 

nyerünk egy órát. (fotó. M. L.)

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

Kordos Szabolcs: Taxisvilág, Hunga-
ry – Ha a hátsó ülés mesélni tudna
Pszichológusok, csibészek, titkok őrzői. 
Ők azok, akik mindent tudnak a város-
ról, lakóiról, a szépségekről és a mocsok-
ról. Kordos Szabolcs, a nagy sikerű Luxus-
hotel, Hungary szerzője ezúttal a taxisok 
és sofőrök zárt világába enged bepillan-
tást. Az éjszaka hangjait szólaltatja meg, 
teszi ezt úgy, hogy az olvasó a hátsó ülésre 
beülve megtudhatja a maffiózók, az életü-
ket elsíró háziasszonyok, dolgozó lányok, 
piacozó kínaiak, partira igyekvő sztárok 

titkait. A taxival a drosztra is eljuthat az érdeklődő, ahol mindent 
megtudhat a hiénák, a ferihegyi és a pályaudvari csaták hátteréről. 
A Taxisvilág, Hungary lebilincselő, emberi és főleg tanulságos olvas-
mány egy olyan világról, amely belülről egészen más.

Vámos Miklós: 
Szitakötő – Nemzedékünk regénye
A Szitakötő a barátság és a nemzedék re-
génye. Állítólag csak annak szólhatnak 
egy életre a barátságai, akik idejekorán 
meghalnak. Vámos Miklóst személyes 
érintettség okán is régóta foglalkoztatja 
a kérdés. A nyolc főhős (és néhány „kül-
tag”) a keményvonalas szocializmus évei-
ben volt gyerek. A puhább diktatúrában 
kamasz és ifjú felnőtt. Életük közepét ta-
lálta telibe a rendszerváltozás. Már a ma-
gyar kapitalizmusban is éltek huszonkét 
évet. Vajon mire elég hat évtized? Mit értek el, s miről maradtak le? 
Sok a szitakötő-zizegés a regényben. Az egyik szereplő szavait idéz-
ve: sok a férfisírás, de nem több, mint a közös nevetés.

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

Jackpot
Oscar Svendsen bor-
zalmas képet lát, mi-
kor felébred. Egy 
puska van a kezé-
ben, körülötte pedig 
8 halott áldozat. A 
rendőrség őt gyanú-
sítja, hiszen minden 
jel szerint ő gyilkolt. 
Oscar viszont tudja, 
hogy ő csak áldozat. Egy telitalálatos tippmixszelvény története és a 
több mint másfél millió korona megnyerése azonban nem tűnik hite-
les mesének a rendőr számára.

magyarul beszélő norvég vígjáték, korhatár 16 év
Művészetek Háza, Béke-terem; november 1–7., 17.30, 19.45

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

hétforduló ›››››››

Akkor és most... Az 1960-as évek közepét mutatja a képeslap. 
Kormeghatározó a mai Szent István tér földszintes beépítettsége a Hu-
nyadi utca felől. A képen nem látszik, hogy az emeletes egykori óvo-
daépület és a tőle nyugatra eső virágbolt, Tüzép, szabó és dohánybolt 
mellett utca vezet a Szinvára. Velük szemben a villamosnak, a túlsó 
oldalon a busznak volt megállója. A földszintes épületre már 1962-
ben kimondták a „halálos” ítéletet. Nyomdatörténeti szempontból pe-
dig érdekes volt, hiszen itt készült egykor – többek között – a Miskol-
ci Napló is. Az épületet, de főleg a telkét hasznossága miatt a városi 
tanács területéhez csatolták, s így műemléki védettséget élvezve csak 
2005 decemberében bontották le. Helyére több épületterv készült, s 
mindegyik az önkormányzati épületegyüttes bővítését szolgálta.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

98 éve, 1914. október 23-án 
gróf Tisza István miniszterelnök 
megszemlélte a Sajó-parton épült 
koleramegfigyelő állomást. Külön 
leiratban fejezte ki köszönetét a vá-
rosnak, mert ez volt az első foga-
dóállomás Magyarországon.

56 éve, 1956. október 25-én a 
Dimávag Gépgyár munkástaná-
csának képviselői és Földvári Ru-
dolf, a megyei pártbizottság titká-
ra Budapestre utazott és átadta a 17 
pontos követelését Nagy Imre mi-
niszterelnöknek.

60 éve, 1952. október 26-án a volt 
Kereskedelmi és Iparkamara épüle-
tében (ma a MAB-székház) meg-
nyílt a „Miskolci Megyei Könyvtár”. 
Az intézmény 1972-ig volt itt.

Névadó – Balogh ádám
A Csabai kapu és a Soltész 
Nagy Kálmán utca közöt-
ti kelet-nyugat irányú ut-
cánk az egykor Otthon-
telepnek nevezett kertes 
lakóházas övezetben. 
Az utcanév Miskolc első, 
1912-ben kiadott lakcím-
jegyzékében már szerepel. 
(1887-ben még szántóföld-
ként jelölték.)

A névadó dunántúli katona-
családban született, s részese volt 
a törökellenes harcoknak. Sopron 
és Vas vármegyében közigazgatá-
si tisztségeket viselt, de 1704-ben 
csatlakozott a Dunántúlt elfogla-
ló kurucokhoz. Bercsényi Mik-
lós főgenerális alatt több győztes 

csatában vett részt. Rákó-
czi Ferenc mellett mind-

végig kitartott. Az 1710. 
évi utolsó dunántúli 
hadjáratot (parancsno-
ka helyett) ő vezette, s a 
Szekszárd környéki har-

cokban fogságba esett. II. 
Rákóczi Ferenc „kiváltási” 

kísérlete eredménytelen volt, 
így a császári hadbíróság halálra 
ítélte. (1665–1711 között élt, mint 
kuruc brigadérost Budán végez-
ték ki a császáriak. Hegyhátkisbéri 
születése okán használta a „Béri” 
előnevét, s a szobrok, emlékhe-
lyek, iskolák mindenütt Béri Ba-
logh Ádámnak nevezik a dunántú-
li köznemes katonát.)                    D. I.

Otthonosan a pulpituson
Deme Barnabás nyu-
godt természetű fiatalem-
ber. Miskolc legutóbbi Ifjú 
Szónoka mesélt nekünk a 
verseny alatti élményeiről 
és egy ilyen megmérette-
tés fontosságáról is.

Ismét meghirdették a Miskolc 
Ifjú Szónoka versenyt. A tavalyin 
Deme Barnabás, a Fényi Gyula 
Jezsuita Gimnázium diákja sze-
rezte meg az első helyet. Mint 
akkor elmondta, a magyar iro-
dalom tanára hívta fel a figyel-
mét a versenyre, és az otthoni, 
nagyrédei plébánossal együtt se-
gítette felkészülésében. Igazság, 
őszinteség és becsület kapcsola-
ta – ez volt a téma. A szónoklat 
megírása egy délutánt vett igény-
be, de a pulpituson is gyakorolt.

– Szerintem az összhatás a lé-
nyeg. Szerencsére az első perc-
ben elmúlt a lámpalázam, így 
teljesen el tudtam magam en-
gedni. Nehéz egyébként követ-
ni az előre megírt szöveget, talán 
egy-két mondat ki is marad, ám 

az elkalandozás veszélyes lenne 
– tette hozzá az ifjú szónok.

Mint mondta, a zsűri a beszéd 
miskolci vonatkozását is értékel-
te: József Attila Óda című művé-
ből idézett Deme Barnabás.

– Talán az is érződött, hogy na-
gyon élveztem a versenyt, ezért 
nyerhettem én. A pályafutásom 
során biztosan jól jön, hogy a ver-
senynek is hála, otthon vagyok a 
pulpituson – tette hozzá.

Hogy mennyire igaz ez, bi-
zonyítja az ELTE Bölcsészettu-
dományi Karán megrendezett 
országos középiskolai szónok-
versenyen elért első helyezése is.

Kujan I. | fotó: Juhász Á.

köztünk élnek ››››››››››››

HIrDeTéS

Bőrös császár-
szalonna

sertés 
hosszú- 
karaj

miskolc.auchan.hu 2012. október 27. – november  2.
csontos, egész, tálcás, csomagolt

csontos, szeletelt, 
tálcás, csomagolt

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 ›››››››››››››››››››››››››››››››

Őrzik a hősök emlékét. Szombaton is folytatták a cserkészek 
és a hozzájuk csatlakozott önkéntesek, civil szervezetek évekkel koráb-
ban elkezdett, önként vállalt munkájukat: a miskolci I. világháborús 
temetőnek, a hősi halottak sírjainak rendbetételét. Ez a hely a szépen 
gondozott és karbantartott Hősök temetőjétől mintegy 50 méterre ta-
lálható. A sírokat helyenként több méter magas, sűrűn benőtt akácos 
és bozótos fedte el, a sírköveket bemosta az eső, ellepte a moha. Ma 
már más a kép: fokozatosan megtisztították, láthatóvá tették a 72 sor-
ból, és soronként 6-7 sírból álló temető egy-egy részét. (fotó: J. Á.)

100 éve írták… 
Zsigmond király alagútja – így ne-
vezték a Bodó soron álló, bástya-
szerűen kiképzett Állami Közpin-
cét. „A pincejáratok a rege szerint 
Zsigmond király idejében, a di-
ósgyőri várhoz vezető alagútnak 
épültek. A járatok összhosszúsága 
majdnem két és fél kilométer” – ol-
vassuk a Felsőmagyarország című 
napilap 1934. március 25-ei szá-
mában. A köztudatban „Király-
pince” volt a neve, a bejárat elé a 
modern épületet 1912-ben emel-
ték. 40 000 hektoliter bor tárolásá-
ra volt alkalmas.     Dobrossy István

899 
Ft/kg

1195 
Ft/kg


