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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló

A rokkantság nem csak szociális kérdés!
miskolcon gondoskodó önkormányzatot kívánnak kiépíteni, működtetni

Miskolcon kezdődött Sol-
tész Miklós államtitkár tájé-
koztató körútja a szociális és 
rehabilitációs rendszer meg-
újításáról, a legfontosabb 
változásokról, illetve az eddi-
gi eredményekről. 

Csütörtökön fórumot rendeztek, 
amelyen Pósfai Gábor, a Nemze-
ti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
főigazgatója beszélt a legfontosabb 
változásokról a megjelent érdeklő-
dőknek. Soltész Miklós, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumának 
szociális, család- és ifjúságügyért fe-
lelős államtitkára a fórumot követő 
sajtótájékoztatón egyebek mellett el-
mondta: Miskolc és vonzáskörzete 
egyike az ország azon 4-5 területé-
nek, ahol a legtöbb rokkantnyugdí-
jas, illetve rehabilitációs járadékban 
részesülő él. Ebből a térségből érke-
zik a legtöbb új kérelem is, ezért vá-

lasztották a borsodi megyeszékhe-
lyet körútjuk első állomásának.

Az államtitkár kiemelte: na-
gyon fontosnak tartják a fogya-
tékkal élők, szociálisan rászorulók 

érdekeinek védelmét, esélyeik nö-
velését. Ugyanakkor viszont azok-
nak az adófizetőknek az érdekeit is 
védeni kell, akik az ellátórendszer 
fenntartását finanszírozzák. Ezért 

léptettek életbe több olyan válto-
zást, amely a pazarlás, az esetleges 
visszaélések kiszűrésére, visszaszo-
rítására irányul. 

» folytatás a 3. oldalon

A város legrégibb épülete
A miskolctapolcai ásatáson a 

templom teljes belső szerkeze-
tét feltárták, ami alapján látha-
tó, milyen sok hasonlóság van 

a miskolci és a pannonhal-
mi apátság temploma között. 
A vezető régész szerint szin-

te biztosan kijelenthető, hogy 
Miskolc legrégebbi épületének 

feltárásán dolgoznak.
» részletek a 4. oldalon

Színpadon az Évad szerzője
Újra Miskolcra látogat az Évad 
szerzője, Háy János. A Miskol-
ci Nemzeti Színház program-
sorozatának következő esemé-
nyére nem egyedül érkezik, 
hiszen a MŰÚT folyóirat ze-
nés pódiumestjén, a Játékszín-
ben a 30Y-ból jól ismert Beck 
Zolival és Deák Botond költő-
vel áll közösen színpadra.
» részletek a 4. oldalon

Csak hét maradhat – itt lesz a régióközpont
Év végéig alakulhat meg az 
a hét regionális közlekedési 
holding, mely a jelenleg mű-
ködő 24 Volán-társaság ösz-
szevonásával jön létre. A re-
gionális Volán-központ – a 
Borsod, Szabolcs és Haj-
dú Volán összevonásával – 
Miskolcon lesz.

Mint ismert, a Volán-társaságok 
fokozatos átalakításáról még 2010-
ben fogalmazódott meg a kor-
mányzati szándék, melynek célja 
a közösségi közlekedés hatékony-
ságának növelése volt. A folya-
mat – mely a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium felügyelete alatt 

és a Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelő (MNV) Zrt. koordinálásával 
zajlik – azóta meghatározott üte-
mezés szerint halad, a közelmúlt-
ban kiadott MNV-közlemény sze-

rint az elmúlt hetekben kijelölték a 
hét régiós céget és vezetőit, a társa-
ságok kialakítása év végéig meg is 
történik. 

» folytatás a 3. oldalon

HIrdeTés

Befektetőbarát 
Miskolc
Elnyerte a Befektetőbarát Tele-
pülés címet Miskolc a HITA Be-
fektetőbarát Településekért 
Program keretében.

A program egy, a Nemzeti 
Külgazdasági Hivatal (HITA) 
által szervezett képzés az ön-
kormányzatok, befektetés-
szervezéssel foglalkozó szer-
vezetek számára, mely négy 
modulból áll. A november 
7-ei záróünnepségen Miskolc 
is átvehette a minden felada-
tot teljesítő 18 önkormány-
zat egyikeként a Befektetőba-
rát Település oklevelet, címet 
és logót. 

A HITA Miskolcon is segí-
ti a gazdaságfejlesztési felada-
tok ellátását. A Befektetőbarát 
Település cím elnyerése kap-
csán készült beszélgetésünk 
az 5. oldalon olvasható.

Mariscsák István az igazgató 
A miskolci, megyeközponti tan-
kerület élére – amely ellátja majd 
a járási, valamint a megyei illeté-
kességű tankerületi feladatokat is 
– Mariscsák Istvánt nevezték ki. 

Hoffmann Rózsa oktatási ál-
lamtitkár pénteken bejelentette, 
hogy megkezdi munkáját a 198 
kinevezett tankerületi igazgató. 

2013. január 1-jétől az isko-
lák fenntartását az állam veszi 
át. A fenntartói feladatok koor-
dinálását a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ végzi, 
területi szervezeti egységekként 
tankerületek és megyeközpon-
ti tankerületek jönnek létre, az 
országban összesen 198. Ezek 

élére a napokban tankerületi 
igazgatókat neveztek ki. A tan-
kerületek illetékességi területe a 
járásokhoz igazodik. A miskolci 
tankerületi igazgató Mariscsák 
István lett.                                   Sz. S. 

Egyre több a felajánlott lakás
Borsodból és Szabolcsból ajánl-
ják fel a legtöbb ingatlant a baj-
ba jutott jelzáloghitelesek a ma-
gyar államnak. A nyáron életbe 
lépett jogszabályváltozások szé-
lesebb kör számára tették elér-
hetővé a programot, így az elő-
ző hónaphoz képest októberben 
több mint duplájára nőtt a fel-
ajánlott ingatlanok száma a 
– nyilatkozta lapunknak Ter-
nyák Edit, a Nemzeti Eszközke-
zelő (NET) szóvivője, akit az el-
járás részleteiről kérdeztünk.

Sok megszorult hiteles ugyan-
is ma sem tudja, hogyan veheti 
igénybe az Eszközkezelő lehető-
ségeit – szerkesztőségünkben is 
érdeklődnek, van-e a NET-nek 
például miskolci, vagy más vidé-

ki kirendeltsége, ahol tájékozta-
táshoz juthatnak. 

Ternyák Edit elmondta, a 
Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-nek 
nincsenek vidéki kirendeltsé-
gei. Minden érintett adósnak a 
bankjában kell jeleznie, ha úgy 
látja, megfelel a feltételeknek, 
és fel szeretné ajánlani ingatla-
nát megvásárlásra az államnak, 
hogy a továbbiakban aztán bér-
lőként használja majd. Az ügy-
intézés időtartama nagyjából 
két-három hónap. 

– Lényeges, hogy az eljárás 
ideje alatt a hiteladós lakhatá-
sa nincsen veszélyben, a bank a 
végrehajtási eljárást felfüggeszti 
– emelte ki Ternyák Edit. 

» folytatás a 3. oldalon

Csatasorban Rudolf Gergely
A héten teljes értékű edzésmunkát végzett 
Rudolf Gergely (balra), így bekerült a pénte-
ki Pécs elleni, lapzártánk után játszott mér-
kőzés keretébe. A válogatott támadó sérü-
lése után vált újra bevethetővé – egyelőre 
csereként. – Bizonyítani akarok itt, a mis-
kolci közönség megérdemli, hiszen rengete-
gen jönnek ki meccsről meccsre, akárhogy 
is megy a csapatnak. Szerintem ez nem csak 
itthon, Európában is tiszteletre méltó. Én ezt 
szeretném meghálálni, a kritikusoknak pe-
dig megmutatni, hogy mire vagyok képes – 
mondta lapunknak Rudolf Gergely.

válogatott 
Macik
az U20-as és a felnőtt jégkorong-
válogatott is a jegesmedvék játé-
kosaival a soraiban szállt harcba.  
sport | 9. oldal

épületeket is 
átvesz a járás 
két városi ingatlan, négyféle fel-
adatkör, és több mint nyolcvan 
munkatárs kerül át.  
a város | 5. oldal

Hívja a 112-es 
telefonszáMot
nemrégiben miniszteri biztost ne-
veztek ki a 112-es hívásközpontok 
létrehozásának irányítására.  
a város | 5. oldal
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Röviden ››››››››››››

» Kiss János (Fidesz) | a 12. számú választókörzet önkormányzati képviselő-
je lakossági fogadóórát tart november 16-án, pénteken délután 4 órától a Kossuth utca 
16. sz. alatt.

» Bazin Géza (MSZP) | a 17. számú választókörzet önkormányzati képviselője 
lakossági fogadóórát tart november 13-án, kedden délután fél 5-től a Perecesi Közös-
ségi Házban (Bollóalja u. 160.).

» 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.

» Bartha György (MSZP) | a 19. számú választókörzet önkormányzati képvise-
lője lakossági fogadóórát tart november 12-én, hétfőn délután fél 5-től a Szent Ferenc 
Általános Iskolában (Móra Ferenc u. 1/A.) és november 13-án, kedden délután 5 órától a 
Könyves Kálmán Általános Iskolában (Könyves K. u. 2.).

» Mokrai Mihály (MSZP) | önkormányzati képviselő és Szihalmi Péter, a Pénz-
ügyi Bizottság tagja, lakossági fogadóórát tart november 12-én, hétfőn délután 5 órától 
a Komlóstetői Általános Iskolában (Olvasztár u.).

képviselői fogadóóRa ›››››››››››››››››››››››››

Szoros kapcsolat az idősügyi ellátásban
A Gesztenyéskerti Idősek Otthonába látogatott Kri-
za Ákos polgármester csütörtökön. Hangsúlyozta, az 
idősügyi ellátásban szoros kapcsolatra van szükség a 
város és a magánkezdeményezések között is.

A polgármester az intézmény vezetőjével bejárta az 
otthont, és elbeszélgetett a lakókkal.

 – Nekünk szükségünk van arra a tudásra, amit 
önök magukban hordoznak, mi pedig mindent 
megteszünk azért, hogy biztosítsuk a nyugodt élet-
körülményeket önök számára – emelte ki az otthon 
közel 50 lakója előtt Kriza Ákos.

Mint mondta, az állami és az önkormányzati kez-
deményezéseken túl van helye a magánkezdemé-
nyezéseknek is – ezt most is ékes példával bizonyí-
totta a Gesztenyéskerti Idősek Otthona. Hozzátette, 
mint minden nagyváros, így Miskolc lakossága is 
idősödik, és az idősek ellátása egyre komolyabb 
problémákat fog okozni a jövőben.

– Éppen ezért fontos a szociális ellátás rendszerének 
újragondolása, és a városnak egy nagyon fontos sze-
repe, hogy építsük fel fokozatosan azt az ellátó intéz-
ményrendszert, amely biztosítani fogja a miskolci idő-
sek jövőbeni ellátását is – mondta Kriza Ákos.            K. I.

Vitát váltott ki a „fészekrakós” javaslat
Az MSZP-s javaslat
Négy MSZP-s országgyűlési képvi-
selő – Gúr Nándor, Simon Gábor, 
Káli Sándor és Varga László – tar-
tott kedden sajtótájékoztatót Mis-
kolcon egy elutasított szocialista ja-
vaslat kapcsán, amely véleményük 
szerint elősegíthette volna a Fé-
szekrakó-ügy rendezését. 

Varga László elmondta, azt in-
dítványozták, hogy a kormány kü-
lönítsen el egymilliárd forintot az 
avasi „fészekrakós” lakások meg-
vásárlására. A lakásokat megvásár-
lásuk után felújították volna, hogy 
bérlakásokként értékesítsék. Véle-
ményük szerint ezáltal megnöve-
kedett volna az ingatlanok értéke, a 
bérleti díjak bevételeket jelentettek 
volna, a közösség pedig megszaba-
dul az antiszociális elemektől. Mint 
elmondták, az országgyűlés ifjúsá-
gi, szociális, családügyi és lakhatási 
bizottságának Fidesz–Jobbik több-
sége nem támogatta, hogy a parla-
ment napirendjére tűzze a javaslatot. 
Az MSZP-s képviselők szerint ez azt 
jelzi, nem akarják igazából megolda-
ni a Fészekrakó-problémát. 

„Megszólaltak a Fészekrakó-
ügy szocialista felelősei”
A fenti címmel reagált Nánási-
Kocsis Norbert, a Fidesz – KDNP 
önkormányzati képviselője a szo-

cialista sajtótájékoztatón elhang-
zottakra. 

– Azok a miskolci szocialista 
politikusok, akik városunk lakó-
telepeire szabadították az úgyne-
vezett „fészekrakókat”, minden szé-
gyenérzet nélkül álltak a kamerák 
elé – fogalmazott Nánási-Kocsis 
Norbert, aki szerint „a bukott vá-
rospolitikusok arra a problémára 
keresték a nagy nyilvánosság előtt 
a megoldásokat, amelyet ők ma-
guk és a Gyurcsány-kormány omi-
nózus rendelete okoztak”.

– Ugyanakkor továbbra sem vá-
laszoltak Kiss Jánosnak, a miskolci 
Fidesz-frakció vezetőjének a sajtó-
ban, a városi közgyűlésben is több-
ször feltett kérdéseire: milyen el-
képesztő körülmények uralkodtak 
a Káli-féle városházán 2005. au-
gusztus 16-át, a Fészekrakó-kor-
mányrendelet módosítását, úgy-
mond szigorítását követően? Mit 
műveltek a miskolci városházán 
hónapokon keresztül Káli polgár-
mester irányítása alatt, amikor va-
lósággal kontroll nélkül gyártották 
az értékbecsléseket? – mint ahogy 
ezt nemrégiben, a jelenlegi mis-
kolci jegyző által lefolytatott belső 
vizsgálat megállapította – írja köz-
leményében a képviselő. 

– Az én – szintén a nagy nyil-
vánosság előtt – feltett kérdéseim-

re sem kaptam még választ a szo-
cialista delikvensektől – emelte ki 
Nánási-Kocsis Norbert. 

„Így például arra, hogy mikép-
pen merészelték éveken keresztül 
osztogatni a város pénzét, a köz-
pénzt, úgynevezett kamatmentes 
kölcsön formájában, arra érdemte-
leneknek is? 

Leírtuk már, hogy mi viszont 
nem fogunk megállni félúton! A Fé-
szekrakó-ügy valódi felelőseit, mint 
ahogy eddig, ezután is néven fog-
juk nevezni! Káli Sándort, Simon 
Gábort és a többi szocialista politi-
kust nem hagyjuk mellé-, meg ösz-
szevissza beszélni ebben az ügyben! 
Ugyanakkor a közbiztonságot, köz-
rendet ellenőrző és számonkérő 
programunk végrehajtását követ-
kezetesen visszük végig. Lakóte-
lepeinkről el fognak tűnni a »fé-
szekrakók«, a Káli-korszak utolsó 
maradványai is!” – írja közleményé-
ben a Fidesz–KDNP önkormány-
zati képviselője. 

A Jobbik szerint az MSZP 
közpénzt adna bűnözőknek
A Jobbik szerint a miskolci szoci-
alista képviselők „fészekrakós” ja-
vaslata egymilliárd forintot juttat-
na az avasi „cigánybűnözőknek”, 
közpénzből fizettetné meg az ál-
taluk okozott károkat, hogy meg-

szerezze majd a szavazataikat két 
év múlva, a választásokon. Erről 
Egyed Zsolt, a párt országgyűlési 
képviselője beszélt csütörtökön.

Mint mondta, Gúr Nándor, Si-
mon Gábor, Varga László és Káli 
Sándor képviselői önálló indítvá-
nya arra irányult volna, hogy a kor-
mány különítsen el egymilliárd 
forintot, amiből a Nemzeti Eszköz-
kezelő Társaság megvásárolta volna 
az érintett „fészekrakós” lakásokat, 
rendezte volna a felhalmozódott 
rezsihátralékokat, majd kedvez-
ményesen bérbe adták volna az in-
gatlanokat a térség eladósodott, hi-
telkárosult családjai számára.

Egyed Zsolt szerint ez nem je-
lent más, mint hogy azok a szo-
cialista vezetők, akiknek a város-
vezetése idején a „fészekrakók” 
bűncselekmények útján lakások-
hoz jutottak, most azt indítvá-
nyozzák: közpénzből fizessék ki 
azokat a károkat, amelyekért ők is 
felelősek, ismét pénzhez juttatva a 
„cigánybűnözőket”. A javaslattal 
ugyanakkor azt is lehetővé ten-
nék az antiszociális viselkedésű 
családok számára, hogy minimá-
lis bérleti díj ellenében továbbra is 
az ingatlanokban maradjanak, to-
vább rombolva a lakókörnyeze-
tet. Mint a képviselő fogalmazott, 
ez már egyértelműen a 2014-es 
kampány része, az MSZP jó előre 
be szeretné biztosítani a „cigány-
szavazatokat”.

HIrdeTéS

Elkezdődött az avasi  
paneltűz tárgyalása
Kolláth Sándor büntetőbíró veze-
tésével kedden megkezdődött a 
Miskolci Városi Bíróságon az anya 
és két gyermeke halálát okozó 
2009-es avasi paneltűz tárgyalá-
sa. A vádlottak padján négyen ül-
nek, a nő, akinek a lakásában ke-
letkezett a tűz, illetve hárman az 
épület felújítását végző cég és az 
alvállalkozó munkatársai közül.

A tragédia annak idején sokáig 
vezető hír volt a hazai sajtóban, 
ennek megfelelően óriási mé-
diaérdeklődés mellett kezdődött 
a tárgyalás. Először az ügyész is-
mertette a vádiratot, amely sze-
rint N. Béláné a tűz észlelését 
követően az ajtót nyitva hagy-
va, a lakók és a hatóságok érte-
sítése nélkül távozott a helyszín-
ről, ezért közveszélyokozással és 
segítségnyújtás elmulasztásával 
vádolták meg. Az épület felújí-
tását végző cég és alvállalkozó-
jának három munkatársa azért 
került a vádlottak padjára, mert 
a szabálytalan kivitelezés elő-
segítette a tűz terjedését, ezért 
gondatlan veszélyeztetés a vád 
ellenük.

A vádlottak meghallgatása-
kor N. Béláné azt állította, félt 

és „bepánikolt”, amikor elhagy-
ta a már égő, füsttel telt lakását. 
Állítása szerint a két szomszéd-
hoz bekopogott, az egyik kétszer 
is kinyitotta az ajtót egy pillanat-
ra, de nem tudott velük beszélni. 
Ezt követően elindult lefelé, köz-
ben találkozott egy felfelé jövő 
férfival, aki azt mondta neki út-
közben, már riasztotta a lakókat. 
A tárgyalás későbbi szakában N. 
Bélánét eredménytelenül szem-
besítették a közvetlen szomszéd-
jával. 

A bíróság orvos-, műszaki és 
tűzvédelmi szakértőket is meg-
hallgatott. Az orvos elmondta, 
hogy az anya és két gyermeke 
halálát a füst okozta. A műsza-
ki szakértők kivitelezési hibá-
kat állapítottak meg, például a 
hőszigetelés ragasztása, ame-
lyek a tűzvédelmi szakértő sze-
rint hozzájárultak a tűz terjedé-
séhez. 

A védelem több ponton erő-
teljesen vitatta a szakvéleményt, 
ezért várhatóan új szakértőt 
rendel ki a bíróság. A tárgya-
lás januárban további tanúk 
és szakértők meghallgatásával 
folytatódik.

Cs. L.

» Pályaválasztási börze. „Szabad a 
pálya…!” címmel Pályaválasztási Kiállítást 
és Képzési Börzét szervez a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja november 13-án, kedden 10–18 
óra, és 14-én, szerdán 10–17 óra között a Ge-
nerali Aréna és Sportcsarnokban. A rendez-
vény keretében a közép- és felsőfokú oktatási 

intézmények, iskolarendszerű és iskolarend-
szeren kívüli képzőintézmények mutatkoz-
nak be. A kiállítás célja, hogy komplex infor-
mációt nyújtson az iskola- és pályaválasztás 
előtt álló általános és középiskolai tanulók-
nak és szüleiknek, pályakezdőknek, pálya-
korrekció előtt álló felnőtteknek és az állás-
keresőknek.

koRmányhivatali híRek ››››››››››››››››››››››

A szórványban élőknek gyűjte-
nek. Nagyobb rendezvényeken gyűj-
tött támogatást a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat az erdélyi Küküllő-szögben 
szórványban élő magyarok javára. A 
cél immár három éve: a nyelvoktatás 
támogatásával az ott élők magyarságá-
nak erősítése – ezúttal a türi Magyar há-
zat szeretnék felújítani, de már Mikulás-
ra is gyűjtenek.

Lehet virágosítani. Az Országos Tűz-
védelmi Szabályzatról szóló belügymi-
niszteri rendelet módosításával novem-
ber 13-ától változnak egyes, a lakosságot 
érintő előírások. A módosított szabály-
zatban szerepel, hogy a lakóépületek 
menekülésre számításba vett közleke-
dőin, lépcsőházak pihenőin növények 
elhelyezhetők, amennyiben a menekü-
lési útvonalat nem szűkítik le.

napRól napRa ›››››››››››››››››››››››››››››››››
november 3. | szombat

Gyertyát gyújtottak. A romák sé-
relmére elkövetett gyilkosságsorozat 
áldozatairól emlékezett meg a cigány 
nemzetiségi önkormányzat és a Ro-
mano Teatro Kulturális Egyesület.

november 4. | vasárnap

Rekviem. Ökumenikus istentisztele-
tet tartottak az 1956-os forradalom és 
szabadságharc leverésének évforduló-
ján a belvárosi görög katolikus temp-
lomban. Mint elhangzott, ’56 tanul-
sága, hogy ma is bátor kiállásra van 
szükségünk nemzeti ügyeink mellett.

november 5. | hétfő

Bihall Tamás maradt alelnök. A 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

szakképzésért és oktatásért felelős al-
elnöke Bihall Tamás, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke marad.

november 6. | kedd

Élmény is lehet a kémia. Országos 
programsorozat keretében, kísérle-
tekkel bizonyították középiskolások-
nak a kémia szépségeit az egyetem 
Kémiai Intézetében. Egyre kevesebb 
hallgató szerez kémiatanári diplomát, 
ezért fontos hamar elkezdeni a termé-
szettudományok népszerűsítését.

november 7. | szerda

Terepszemle a rendőrképző-
ben. Nyílt napot tartott a Miskolci 
Rendészeti Szakközépiskola, amely 

keretében a pályaválasztás előtt állók 
megismerkedhettek a rendőrképzés 
napi gyakorlatával. Mintegy 800-an 
látogattak el az intézménybe.

Szent Imre példája. Meglepetés-
műsort készítettek a Szent Imre Ró-
mai Katolikus Általános Iskola di-
ákjai társaik számára névadójuk 
ünnepe alkalmából. Az intézmény 
azért választotta névadójuknak az if-
júság védőszentjét, mert a mai fiata-
lok számára is példaértékű életet élt. 

november 8. | csütörtök

Az iskolák átadásáról. Kevesell-
te a rendelkezésre álló információt az 
oktatási rendszer átalakításáról, a ja-
nuár elsejétől állami fenntartásba ke-

rülő önkormányzati iskolákról, illet-
ve kifogásokat, kritikát fogalmazott 
meg a tervezetről Földesi Norbert, az 
MSZP miskolci frakciójának a veze-
tője. Nehezményezte, hogy a város-
vezetés úgymond nem védik meg a 
miskolci iskolákat.

november 9. | péntek

Hiánypótló szakszolgálat. 
Megnyitották a TIREK Pedagógiai 
Szakszolgálatot, illetve átadták annak 
Füzes utcai új székhelyét. A szolgálat 
a Tiszáninneni Református Egyház-
kerület kezelésében lévő oktatási in-
tézményeknek nyújt majd egyebek 
mellett gyógypedagógiai, fejlesztési, 
oktatási, nevelési vagy éppen iskola-
pszichológiai szolgáltatásokat.
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Asaniak a hivatalban
Tapasztalatcserére érkezett csü-
törtökön egy hatfős delegáció az 
asani polgármesteri hivatalból a 
miskolci Városházára. 

Miskolc dél-koreai testvérváro-
sának küldöttségét Kriza Ákos 
polgármester, Pfliegler Péter al-
polgármester és a gazdálkodá-
si főosztály vezetője, Farkasné 
Hadházi Ildikó tájékoztatta a 
hivatal működéséről. Ez volt az 
első alkalom, hogy koreai köz-
tisztviselők érkeztek a városba. 

Mint arról beszámoltunk, dél-
koreai kezdeményezésre Asan 
és Miskolc polgármestere 2011-
ben testvérvárosi megállapodást 
írt alá, prioritásként megjelölve 
a turisztikai, gazdasági és keres-
kedelmi együttműködési terü-
leteket. Az együttműködéshez a 
két város egyeteme is csatlako-
zott. Magyarországon Miskolc az 
egyetlen város, amellyel kapcso-
latfelvételt kezdeményezett a vi-
lág egyik sikergazdaságának szá-
mító Dél-Korea.

Egyre több a felajánlott lakás
Borsodból és Szabolcsból ajánlják 
fel a legtöbb ingatlant a bajba ju-
tott jelzáloghitelesek a magyar ál-
lamnak.

» folytatás az 1. oldalról
Ha a törvényi feltételek teljesül-
nek, a társaság a hiteladóssal – 
az adásvételi szerződés megköté-
sével egyidejűleg – határozatlan 
időre szóló bérleti szerződést 
köt. A bérlő és családja mind-
addig használhatja az ingatlant, 
amíg fizeti a megállapított lak-
bért. Ennek megállapítása során 
figyelembe veszik a szociális és 
méltányossági szempontokat, az 
összeg mindig a bérlők fizetőké-
pességéhez igazodik. Fontos tud-
nivaló, hogy a díjat rendszeresen 
fizetni kell, elmaradása a bérle-

ti szerződés felmondását vonja 
maga után. 

Ternyák Edit arról is szólt, 
hogy idáig valamivel több mint 
1100 felajánlás érkezett be a 
Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-
hez. – az ingatlanok 16 százalé-
ka Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében található. A felajánlások 
viszonylag gyakoriak Miskolc-
ról, de kisebb településekről is 
ugyanígy érkeznek.

Az érintett ingatlanok átlagos 
forgalmi értéke 6,66 millió forint 
volt, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 
átlagosan 3 millió forintért vásá-
rolta meg a felajánlott lakásokat. 
Mint megtudtuk, a NET idén 8 
ezer ingatlant vásárolhat meg a 
magyar állam javára, 2014 végé-
ig pedig 25 ezret.                        Sz. S. 

Együtt jobban megy
Együttműködési megállapodást 
írt alá csütörtökön a megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság a 
Bükk Mentőcsoport megalakítá-
sába bevont karitatív szervezetek, 
önkéntes szerveződések és gaz-
dálkodó szervek vezetőivel. 

A Bükk Mentőcsoport elne-
vezésű, 116 fős területi rendel-
tetésű polgári védelmi szerve-
zet június 2-án tett ünnepélyes 
polgári védelmi esküt Miskol-
con, emlékeztetett Lipták Atti-
la, a megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója. Kiemel-
te, a borsodi árvizek és a vörös-
iszap-katasztrófa is megmutatta, 
hogy növelni kell azon szerveze-
tek hatékonyságát, amelyek köz-
reműködnek ilyen esetekben a 
mentési, védekezési feladatok-
ban. A hivatásos katasztrófavé-
delmi szervezetnek nem min-
den esetben áll rendelkezésére 
az a humán és tárgyi infrastruk-
túra, felszereltség, amely előse-
gítheti a mentés hatékonyságát 
– ez indokolta azoknak a tár-
sadalmi, gazdálkodó szerveze-
teknek a bevonását, amelyeknél 
rendelkezésre állnak ezek a fel-
szerelések, tapasztalatok.

Csionek Csaba, a mentőcso-
port parancsnokhelyettese annak 
a kétnapos, októberi gyakorlat-
nak a részleteit ismertette, ame-

lyen a Bükk Mentőcsoport meg-
szerezte a nemzeti minősítést, így 
egyúttal a jogosultságot a kataszt-
rófák elleni védekezésben való 
aktív részvételre. Az első napon 
nagy erejű vihar okozta károk kö-
vetkezményeinek a felszámolása, 
eltűnt személyek felkutatása, sé-
rültek mentése szerepelt a felada-
tok között, a második napon a 
vízből mentést és a vizek kártéte-
leinek felszámolását gyakorolták.

Kohánka István, a Bükk Men-
tőcsoport parancsnoka kö-
szöntőjében a jelenlévők által 
képviselt szervezetek tudását, fel-
készültségét, fegyelmét, erkölcsi 
tartását emelte ki – mint mondta, 
öröm volt velük együtt dolgozni 
az eddigi gyakorlatok során.

A megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság igazgatója a Bor-
sodWeb Kft., a Hollóháza Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület, a Koch 
Róbert Kórház és Rendelőintézet, 
a Magyar Vöröskereszt Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Szerve-
zete, a Miskolc Városi Közleke-
dési Zrt., a Neptun Búvár Klub 
Mentőcsoport, a tolcsvai Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület, a Quali-
Top Kft., a Spider Mentőcsoport, 
a Szemerey Transport Zrt., vala-
mint a Talár Klub Étterem veze-
tőivel, képviselőivel írt alá együtt-
működési megállapodást.                     

Sz. S. | fotó: Fésüs Á.

Nem marad az avar – folyamatosan gyűjtik a leveleket
A napi takarítás részeként már most 
is folyamatosan gyűjtik a lehullott fa-
levelet Miskolcon a belvárosban és a 
kiemelt közterületeken.

Ősszel sok helyszínen okoz gondo-
kat a lehullott avar, amely az eső-
vel, nedvességgel összekeveredve 
balesetveszélyes helyzeteket is elő-
idézhet. Mint megtudtuk, a Város-
gazda Kft.-nél jelenleg 90 dolgo-
zó foglalkozik a város tisztaságának 
biztosításával, a zöldterületek gon-
dozásával. Emellett mintegy 400 
közfoglalkoztatott segíti még fo-
lyamatosan a takarítási körzetek és 
parkgondozó csoportok munkáját. 

A napi takarítás részeként most is 
folyamatosan gyűjtik a lehullott fa-
levelet a belvárosban, és a kiemelt 

közterületeken. A lakótelepeken és 
a külső városrészekben az első na-
gyobb fagy után kezdődik a leve-
lek összegyűjtése, amikor az inten-
zív lombhullás várható.

Pásztor Imre, a Miskolc Hol-
ding Zrt. kommunikációs vezető-
je hangsúlyozta, nagyon fontos, és 
kiemelkedő sikere az önkormány-
zatnak, hogy Miskolcon – az or-
szágban egyedülálló módon – a 
kistérségi társulás mint közfog-
lalkoztató is jelen van. A csaknem 
egymilliárd forint költségvetésű 
programban közel 1400 munka-
vállaló kapott munkát, ebből Mis-
kolcon 660-an dolgoznak. Az ő 

munkájuk nyomán tisztultak meg 
többek között a patakmedrek – a 
Pereces-, Hejő-, Lyukó- és Szin-
va-patak árvízveszélyes szakaszai, 
Szirmán a Vezér-árok – valamint 
a történelmi Avas eltömődött víz-
folyásai. Illegális hulladéklerakó-
kat is felszámoltak, ötvenen ká-
tyúztak, ugyancsak ötvenen pedig 
mezőgazdasági földutakat tettek 
rendbe. 

– Ötven közfoglalkoztatott ezer-
egyszáz fát, bokrot gallyazott le – 
ezzel együtt végzik naponta, a Vá-
rosgazda Kft. irányításával a város 
takarítását – nyilatkozta Pásztor  
Imre.                                   Sz. S. | fotó: F. Á.

Csak hét maradhat – Volán-régióközpont lesz Miskolc
Év végéig alakulhat meg az 
a hét regionális közlekedési 
holding, mely a jelenleg mű-
ködő 24 Volán-társaság ösz-
szevonásával jön létre. A re-
gionális Volán-központ – a 
Borsod, Szabolcs és Haj-
dú Volán összevonásával – 
Miskolcon lesz.

» folytatás az 1. oldalról
– Észak-Magyarországon három 
társaság, a Borsod, Szabolcs és Haj-
dú Volán összevonásával, miskolci 
központtal jön létre a közlekedé-
si holding – mondta el a Miskol-
ci Napló érdeklődésére Zicherman 
Zsolt, az MNV Zrt. szóvivője. A 
társaság kijelölt vezetője Sárközi 
György, a Borsod Volán Zrt. jelen-
legi vezérigazgatója lesz.

Hatékonyabb működést várnak
A szóvivő elmondta, a Volánbusz 
Zrt., mint önálló régiót alkotó tár-
saság működik majd tovább. A je-
lenleg működő Volán-társaságok 

pedig az adott régiós holding irá-
nyítása alá kerülnek, de jogi önál-
lóságukat az átalakítási folyamat 
első szakaszában megtartják.

– A változásokat 2014 végéig, a 
folyamat lezárulásáig egy munka-
bizottság koordinálja majd, mely 
a jelenleg működő Volán-társa-
ságok, a minisztériumok és a va-
gyonkezelő szakembereiből jött 
létre. A munkabizottságok tagjai 
a Volán-társaságok működésének 
területeit vizsgálva szakmai alter-
natívákat és javaslatokat dolgoznak 
ki a fokozatos átalakítás hatékony 
lebonyolításához – hangsúlyozta 
Zicherman Zsolt. 

Mindez a dolgozók és az utasok 
számára nem jelent változást, az 
első körben semmiképp sem. 

– A régiós átszervezés célja, 
hogy a jelenleginél hatékonyabb, 
versenyszempontból felkészültebb 
vállalatok jöjjenek létre 2014 vé-
gére, melyek az utasok számára is 
magasabb színvonalon szolgáltat-
nak – mondta Zicherman Zsolt. 

„A létszámleépítés nem cél”
Érdeklődésünkre hozzátette, a pár-
huzamosságok megszüntetése az 

átalakítási folyamat része lesz, a lét-
számleépítés viszont nem cél, a tár-
saságok munkatársaira, s azok fel-
készültségére számítanak. 

–Az új régiós vezetők a Volán-
társaságok jelenlegi vezérigazgatói 
közül kerültek ki, a cégek közgyűlé-
sein ezek a kinevezések megtörtén-
tek. A feladat nélkül maradt korábbi 
vezérigazgatók más vezetői meg-
bízást kapnak, döntő többségük az 
adott társaságnál, a létrejövő hol-
ding vezetői struktúrájában segítik 
az átalakítást – hangsúlyozta.

A Miskolci Napló kérdésére a 
szóvivő elmondta azt is, hogy a 
kormányzati tervek és az MNV re-
ményei szerint az integráció a ha-
tékonyság növelésén túl akár a 
jármű- és eszközbeszerzést is gyor-
síthatja majd, hiszen nem 24 cég-
nek, hanem csupán hétnek kell 
majd összehangoltan dolgoznia a 
közbeszerzésen.

Az átalakításnak tehát csak első 
lépése a holdingok megalapítása, a 
teljes fúzió 2014 végére valósulhat 
meg.                Tajthy Á. | fotó: Fésüs Á.

Nem csak szociális kérdés a rokkantak helyzete 
Miskolcon kezdődött Sol-
tész Miklós államtitkár tájé-
koztató körútja a szociális és 
rehabilitációs rendszer meg-
újításáról, a legfontosabb 
változásokról, illetve az eddi-
gi eredményekről. 

» folytatás az 1. oldalról
Soltész Miklós elmondta, Ma-
gyarországon az elmúlt években 
nagyon sokan kértek és kaptak 
rokkantsági ellátást – arányuk a la-
kosságon belül elérte a 7-8 százalé-
kot, míg a szomszédos országok-
ban ez 2-3 százalék körül van. Az 
államtitkár szerint ez az irreális je-
lenség azért harapózhatott el eny-
nyire, mert a szocialista kormá-
nyok a foglalkoztatási kríziseket 
is a rokkantosítás kiterjesztésével 
próbálták kezelni. 

– Ez az út nem járható, nem le-
het széles társadalmi csoportokat 
tétlenségre kárhoztatni. Ugyanak-
kor az egyes esetekben visszaélések-
kel terhelt, pazarló rendszerben le-
het, hogy épp azoknak nem jutott 
ellátás, akik valóban rászorultak – 
hangsúlyozta.

Mint elhangzott, a szociális és 
rehabilitációs rendszer megújításá-
nak három alappillére van. Egyik a 
jogosultságok felülvizsgálata, hogy 
tényleg csak indokolt esetekben 
járjon az ellátás. Másik a megválto-

zott munkaképességűek, fogyaték-
kal élők foglalkoztatási, elhelyezke-
dési esélyeinek növelése, harmadik 
pedig a megfelelő támogatási rend-
szer kialakítása azon foglalkozta-
tók számára, akik ilyen munkavál-
lalókat alkalmaznak.

Az államtitkár elmondta, a fe-
lülvizsgálat mintegy 160 ezer em-
bert érint, akik közül eddig ötezren 
meg sem jelentek a behívásra, ami 
önmagában is jelzés értékű. 

Soltész Miklós arról is szólt, 
hogy a rehabilitációs kártya segít-
ségével összesen 6200 munkavál-
laló tudott már elhelyezkedni. A 
szociális és rehabilitációs támoga-
tásokra fordított összeget jövőre 
sem csökkenti a kormány – noha 
voltak erre irányuló IMF-jelzések 
– sőt, mintegy húszmilliárdos pá-
lyázati lehetőséggel még ki is bővül 
a keret. A közbeszerzési törvényt 

olyan irányba kívánják módosíta-
ni, ami elősegíti, hogy a szociális 
és egészségügyi intézmények olyan 
hazai vállalkozásoktól rendeljenek 
felszerelési eszközöket, amelyek 
megváltozott munkaképességűe-
ket foglalkoztatnak. 

Az államtitkár két olyan pályá-
zati lehetőség létrehozását is meg-
említette, amelyek vélhetően sokat 
segítenek majd az észak-magyar-
országi szociális gondok orvoslásá-
ban. Az egyik az Új Széchenyi Terv 
keretében száz százalékos támo-
gatású bölcsődeépítést, -fejlesztést 
tesz lehetővé, a másik pedig a haj-
léktalanok ellátását, rehabilitációját 
segíti, esetenként akár 50-60 millió 
forinttal is.

Kriza Ákos polgármester arról 
szólt: az államtitkári látogatás is jelzi, 
hogy a kormányzat kiemelten figyel 
Miskolcra. Mint fogalmazott, gon-

doskodó önkormányzatot kíván-
nak kiépíteni, működtetni, olyan 
várost, ahol az egészségesek és a fo-
gyatékkal élők, rászorulók is megta-
lálják a számításukat, a társadalom 
hasznos tagjainak érezhetik magu-
kat. Utalt a Start-munkaprogram 
lehetőségeire, amelyben Miskolc 
egyedüli megyei jogú városként 
vállalhatott szerepet, s megemlítette 
a város megváltozott munkaképes-
ségű embereket foglalkoztató gaz-
dasági társaságát, a Szocio Produkt 
Kft.-t, amelyben átlagosan 90, meg-
változott munkaképességű em-
ber jut jövedelemhez. A szervezetet 
megrendelésekkel is segítik. 

Kriza Ákos hangsúlyozta: átlát-
ható, követhető rendszert kíván-
nak létrehozni az ellátások tekinte-
tében is, ezért is döntött a közgyűlés 
a szociális és gyermekvédelmi el-
látórendszer egységes intézményi 
keretbe szervezéséről, hogy egy jól 
strukturált, átlátható szolgáltató 
rendszer működhessen. 

Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület koordináló tevékenysége 
segíthet, hogy a hazai élelmiszerfe-
lesleggel csökkenthessék az éhezést. 
Sebestyén László országgyűlési kép-
viselő pedig az elmúlt időszak ered-
ményeiről szólva kiemelte: sikerült 
elérni, hogy a Miskolci Autista Ala-
pítvány 31 és fél milliós pályázati tá-
mogatáshoz jusson. 

Szepesi S. | fotó: Juhász Á.
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Minden, ami művészi – 
KulturSzett az altemplomban
KulturSzett néven indított kon-
certsorozatot a Balázs Győző Re-
formátus Líceum október elején, 
a sorozat előzményének tekinthe-
tő mesterkurzus azonban még ko-
rábban, már tavaly elkezdődött. A 
zenés, táncos kortárs sorozat kü-
lönlegességét még inkább emeli a 
helyszín: a Győri kapui református 
templom altemploma ad otthont a 
kortárs művészek bemutatóinak.

– Minden, ami művészi, min-
den, ami szép – válaszol-
ta Marschalkó Edit művésze-
ti vezető arra a kérdésünkre, 
hogy milyen koncepció alap-
ján állítják össze a KulturSzett 
programjait. Hozzátette persze, 
hogy egy templom komoly-
ságához és méltóságához illő-
en választanak előadókat, kri-
térium ugyanakkor az is, hogy 
kortárs legyen.

Mint megtudtuk, a temp-
lom lelkésze vetette fel az ötle-
tet, hogy az altemplomot élettel 
lehetne megtölteni – a Balázs 
Győző Református Líceum 
művészeti vezetője pedig ka-
pott az alkalmon, és októbertől 
folyamatosan szerveznek uni-
kális kamaraestéket a különle-
ges helyszínre.

– KulturSzettre csalogató gó-
lyalábas felvonulással nyitottuk 
meg a programsorozatot ok-
tóberben, majd kortárs tánc-
bemutató volt az első előadás. 

Maradva ennél a művészeti 
ágnál, a Szinvavölgyi Néptánc 
Műhely mexikói turnéjának 
Old and New című műso-
rát mutatta be meghívásunkra 
október 11-én – sorolta az ed-
dig megvalósult programokat 
Marschalkó Edit.

A következő előadás aztán 
már nyitott a zenekedvelők felé 
is, Inspirációk címmel váloga-
tást hallhattak, láthattak az ér-
deklődők Ibert, Gluck és De-
bussy zeneműveiből hárfára, 
fuvolára és szólótáncra. A foly-
tatásban sem akármilyen cse-
megével készülnek a szervezők, 
hiszen az Egy Kiss Erzsi Zene 
változatos zeneisége – a drum 
and basstől a mondókákon, a 
balladisztikus meséken keresz-
tül egészen a sanzonok világá-
ig ér – igazi unikum a zenei pa-
lettán. Az együttes november 
17-én, szombaton este 7 órakor 
lép fel az altemplomban, ezút-
tal a már jól ismert „énekes-
nyelven” elbeszélve, akusztikus 
hangszerek tolmácsolásában 
varázsolja el közönségét.

– A korábbi koncertjeink 
után mindenki arról beszélt, 
mennyire feltöltődött az alatt az 
egy-másfél óra alatt, amíg egy-
egy kamaraest tart. Úgy gondo-
lom, kitűnő lehetőség ez a kul-
túrára éhes miskolciak számára 
– mondta a művészeti vezető.

Kujan I.

Háy come Beck – az Évad szerzője színpadra áll
Újra Miskolcra látogat az 
Évad szerzője, Háy János.  
Most  ő áll színpadra  – lesz 
irodalom, zene és beszélgetés.

A Miskolci Nemzeti Színház prog-
ramsorozatának következő esemé-
nyére nem egyedül érkezik, hiszen 
a MŰÚT folyóirat zenés pódium-
estjén, a Játékszínben, november 
14-én, szerdán a 30Y-ból jól ismert 
Beck Zolival és Deák Botond költő-
vel áll közösen színpadra. Az Évad 
szerzőjével a költészetről, a közelgő 
eseményről is beszélgettünk.

– Nem először lép közösen szín-
padra Beck Zolival a 30Y-ból. 
Mi lesz a miskolci előadás re-
pertoárja?
– Ez a fellépés talán annyiban 

lesz más, hogy több lesz a beszél-
getés-rész, de azért lesz néhány dal 
Zolitól, meg persze novellák, ver-
sek is. Biztos az én kezembe is ke-
rül valamilyen hangszer, hogy mi-
lyen, majd kiderül az esten.

– Kapcsolatuk nem újkeletű. 
Milyen vele dolgozni?
– Tulajdonképpen nem nevez-

ném ezt munkának. Szeretjük egy-
mást, örülünk, ha együtt vagyunk. 
Ez az emberi közelség teszi lehető-
vé, hogy a más-más irányból ho-
zott tartalom erősítse egymást. 
Gyorsan megértjük egymást, s a 
belső ritmusunk is hasonló. Ez a 
ritmus vagy tempó az alapja min-
den közös produkciónak, s persze 
minden emberi kapcsolatnak. A 
lassú ember megőrjíti a gyorsat, a 
gyors a lassút. Mi mindketten vi-
szonylag gyorsak vagyunk, leg-
alábbis azt hiszem.

– Nem Beck Zoli az egyetlen 
népszerű zenész, akivel közös 
alkotásokat hozott létre. Lovasi 
András énekelte már meg ver-
sét, közös darabot is írtak…
– Volt néhány közös fellépésünk, 

aztán a hátunk mögött a kaposvári 
színház művészeti vezetője, Bérczes 
László kitalálta, hogy írjunk egy ze-
nés darabot. Mire hozzánk eljutott a 
hír, a színház már betervezte az elő-
adást. Nem volt apelláta, meg kellett 
írni, így született a Kéz című táncze-
nés darab. Sok szép dal van benne, 
talán egyszer más színházat is meg-
talál, hiszen a kamaszkor alapprob-
lémáiról beszél. A felnőtté válás, a 
felnőttekkel való konfrontálódás 
megvisel minden újabb és újabb 
korosztályt.

– Az irodalomoktatás során 
sokszor merül fel a kérdés: mit 
gondolt a költő? Fontos ez, vagy 
lényegesebb inkább, milyen 
gondolatokat ébreszt egy-egy 
vers az olvasóban?
– Minden mű meg akarja szó-

lítani olvasóját. Amelyik erre nem 
képes, arra nem érdemes rákér-
dezni. Nem hiszek az esztétikai re-
lativizmusban. Biztos vagyok ab-
ban, hogy létezik valami esztétikai 
mérték, ami mindenkiben meg-
van, s hogy ez konszenzuálissá te-
szi, hogy mi például a remekmű. 
Ha nem hinnék ebben, nem tud-
nék egyetlen mondatot sem leírni. 
Ezzel a tudattal képes az ember el-
hinni, hogy autentikusan meg tud-
ja ragadni a világot.

– Mi Háy János üzenete a fia-
talokhoz?
– Nincs üzenetem. Gondolko-

dom a világról, s ezt megosztom. 
Azt azonban szeretném, ha a mai 
fiatalok tovább megőriznék a vi-
lágra való nyitottságukat, a függet-
lenségüket, a szabadságot döntése-
ikben, mint az én korosztályom. 

– Mit jelent, hogy a Miskolci 
Nemzeti Színház az Évad szer-
zőjének választotta? 
– Örültem neki. Otthontalan vi-

lágban élünk. Boldognak kell lenni, 
ha menedéket kínálnak, hogy leg-
alább kis időre meghúzza magát az 
ember, és megmelengesse az áthi-
degült kezeit.

(A teljes interjú a minap.hu-n ol-
vasható.)                                    Kiss J.Búcsú egy hajdani bonvivántól 

86 éves korában elhunyt Simor 
Ottó Jászai-díjas, érdemes mű-
vész, az ötvenes évek legendás 
miskolci bonvivánja, a deb-
receni Csokonai Színház és 
a nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Színház örökös tagja. 
Hamvasztás előtti búcsúzta-
tása november 13-án, 11 óra-
kor lesz a debreceni közteme-
tő 2-es számú ravatalozójában.

Simor Ottó 1926-ban Buda-
pesten született. Nagyon fia-
talon, 17 évesen végzett az Or-
szágos Színészképző Egyesület 
iskolájában. „Az Isten küldött 
pacsirtamadárnak” – vallot-
ta hivatásáról, s a miskolci kö-
zönség valóban a legszebb 
operettekben hallhatta-láthat-
ta őt: a Bajadér, a Bob herceg, 
a Montmartre-i ibolya, a De-
nevér, a Leányvásár mellett a 
korszak daljátékaiban is hódí-
tott a Csínom Palkótól a Zeng 
az erdőig. 

Lelkesedéssel fogadták pá-
lyája újabb állomásain is, ami-
kor hét év tagság után, 1958-
ban A mosoly országával 
búcsúzott Miskolctól. Debre-

cen lett új, s mondhatni, végle-
ges színházi otthona.

Az 1954-ben Galambos Er-
zsiről és Simor Ottóról készült 
kép, mellyel mi is búcsúzunk, 
a miskolci színészmúzeum ki-
állításán ez idáig a Csárdás-
királynő új, Békeffi István és 
Kellér Dezső által jegyzett át-
iratának bemutatójára hívta fel 
a figyelmet. Néhány napja im-
már egy országszerte ismert, 
rajongásig szeretett színmű-
vészre is emlékeztet.           M. G.

Jégvirágos rajzpályázat
Jégvirág V. címmel újra rajzpá-
lyázatot hirdet Miskolc 6–16 
éves korú tanulói számára a 
Miskolci Városszépítő Egyesü-
let Litwin József iparművész öt-
lete alapján. Téma: a tél és a téli 
ünnepek motívumai. A pályázat 
célja a gyermektehetségek fel-
karolása és a város alkalmi szé-
pítése.

Az egyesület vonalas rajzokat 
kér, lehetőleg folyamatos vonal-
vezetéssel, satírozás és tónusozás 
nélkül, fekete fotókartonra tem-
perával, pasztellkrétával vagy 
lakkrost tollal. Továbbá elkészít-
hetőek a fényrajzok tervei színes 
fonál vagy akár színes szigetelé-
sű elektromos vezeték hajtoga-

tásával és hordozóra ragasztásá-
val is. A rajzok vonalvezetésének 
folyamatosnak kell lennie, hogy 
azok a világító füzérből megva-
lósíthatóak legyenek. A lámpa-
füzérek csak alapszínekben kap-
hatóak, ezért csak fehér, sárga, 
narancs, piros, kék és zöld szí-
nek használatát javasolják. Ké-
rik, hogy minden rajz hátolda-
lán az alkotó neve mellett legyen 
feltüntetve a felkészítő rajztanár 
neve és elérhetőségei. Beadá-
si határidő november 23., dél-
után 4 óra. Kiállítási megnyitó 
és eredményhirdetés: november 
28-án délután 5 órakor a Kós 
Házban.

(Részletek a minap.hu-n.)

Szinte biztos: ez Miskolc legrégebbi épülete
A miskolctapolcai ásatáson a temp-
lom teljes belső szerkezetét feltár-
ták, ami alapján látható, milyen sok 
hasonlóság van a miskolci és a pan-
nonhalmi apátság temploma között. 
A vezető régész szerint szinte bizto-
san kijelenthető, hogy Miskolc leg-
régebbi épületének feltárásán dol-
goznak.

Miskolctapolcán több hónapja tart 
a bencés apátság feltárása. Mos-
tanra a templom teljes belső szer-
kezetét feltárták, ami alapján sok 
hasonlóságot fedeztek fel a pan-
nonhalmi apátság temploma és a 
miskolci lelet között.

– Néhány évvel ezelőtt állítot-
ták helyre Pannonhalmán a ben-
cés apátság templomát. Arra hár-
mas tagolódás jellemző. Ha nyugat 
felől lépünk be, akkor azon a terüle-
ten találjuk magunkat, ahova a vilá-

gi emberek léphettek be. Középen a 
plánum helyezkedett el, a szerzetesi 
ülőhelyeket magába foglalva, majd 
ezen túl volt a szentély, ahol a főapát 
az istentiszteletet tartotta. Ugyanez 
a szerkezet fedezhető fel Miskolc-

tapolcán, a most feltárt templom-
nál is – magyarázta Pusztai Tamás, 
az ásatást vezető régész, a Herman 
Ottó Múzeum igazgatója.

Pusztai Tamás hangsúlyozta, a 
XII. századi kolostort a XIII. szá-

zadban lebontották, s teljesen új 
terv alapján emeltek új épületet a 
helyére. A templom feltárása so-
rán felszínre került a kegyúri kar-
zat alapja és az arra vezető lépcső 
néhány foka is. Az ásatás során 
korábban, ahogyan hírt adtunk 
róla, a XII. században épült teme-
tőkápolnát is feltárták. Pusztai Ta-
más szerint azóta kiderült, hogy 
ezt ugyan a XIII. század elején le-
bontották, ám a területen tovább-
ra is temetkeztek – több sír is fel-
színre került ezen a területen a 
napokban.

– A XIV. század végén egy ki-
sebb temetőkápolnát építettek, 
ennek feltárása későbbi felada-
taink közé tartozik majd – tette 
hozzá Pusztai Tamás, akinek véle-
ménye szerint szinte biztosan kije-
lenthető, hogy Miskolc legrégebbi 
épületének feltárásán dolgoznak 
jelenleg.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

» Békés világ, gyerekszemmel. Képzeld el, milyen a békés világ! címmel hirdetett 
poszterpályázatot általános iskolások részére az Első Miskolci Lions Klub és a Lady Lions Club Mis-
kolc. Az eredményhirdetést és a rajzokból álló tárlatot kedd délután nyitották meg a Művésze-
tek Házában.

» Fotók az egyetemen. Kiállítás nyílt a Szemere Bertalan Szakközépiskola alkalmazott 
fotográfus tanulóinak képeiből kedden a Felnőttképzési Regionális Központban. Mint a megnyitón 
elhangzott, ez az első, de a remények szerint nem utolsó együttműködés a két intézmény között.

» Újra táncfesztivál. Idén 37. alkalommal rendezik meg Miskolc egyik legszínvonala-
sabb táncos eseményét, a Nemzetközi Formációs Táncfesztivált, amelynek ezúttal a Miskolc Városi 
Sportcsarnok ad otthont, november 17-én.

» Honismeret játékosan. Hiánypótló tárlat nyílt Ősök és hagyományok címmel novem-
ber 6-án, a Herman Ottó Múzeum Papszeri kiállítási épületében. A múzeumpedagógiai szempont-
ból is fontos régészeti és néprajzi kiállítás elsősorban a fiatalabbakat, iskolai csoportokat várja, és 
január 30-ig látogatható.

röviden ›››››››››››››››››››››››

A tudomány díjazottjai
Széchenyi István életére, te-
vékenységére emlékeztek, és 
tudományos díjakat adtak át 
az arra érdemeseknek szer-
dán az MTA Miskolci Terü-
leti Bizottság székházában, a 
magyar tudomány ünnepén.

Kitüntető Tudományos Díjban ré-
szesültek: Kecskeméti Gábor egye-
temi tanár, intézetigazgató, Barkai 
László, az ME Egészségtudományi 
Karának dékánja és Szeidl György 
egyetemi tanár, majd ezt követően 
12 fiatal kutatót részesítettek tudo-

mányos díjban, eddigi munkájuk 
elismeréseként és tevékenységük 
támogatásaként. Díjat vehetett 
át Kocserha István gépészmér-
nök, Raisz Anikó jogász, Vágó Já-
nos geográfus, Szávai Szabolcs gé-
pészmérnök, közgazdász, Kádárné 
Horváth Ágnes közgazdász, Juhász 
Tibor matematikus, Baják Imre 
közgazdász, Simándi Szilvia Ildikó 
művelődésszervező–német szakos 
tanár, Somogyi Gyula magyar–
angol szakos tanár, Szalontai Ta-
más biotechnológus, Sziszkoszné 
Halász Dorottya történelem–an-
gol nyelv és irodalom szakos  ta-
nár és Muránszky Gábor vegyész-
mérnök.

A Háy János (jobbra) rajzaiból rendezett kiállítás november 16-áig látható a MissionArt Galériában | fotó: Mocsári L.



a város lapja

MiNap

II. (IX.) évfolyam 45. szám | 45. hét | 2012. november 10.

a város  5

Év végére elkészülhetnek a 
112-es hívásfogadó központok
A 112-es hívásközpontok 
tervezésének és megvalósí-
tásának irányítására nem-
régiben miniszteri biztost 
neveztek ki, Hajzer Károly 
személyében. A Nemze-
ti Fejlesztési Minisztérium-
ban a beruházás részletei-
ről érdeklődtünk.

Mint arról beszámoltunk, a Hat-
vanötösök útján, a volt hadki-
egészítő parancsnokság terüle-
tén épül ki a 112-es, új országos 
segélyhívó egyik központja, 
csaknem ötszáz embernek adva 
majd munkát. A minisztéri-
um kommunikációs főosztályá-
nak tájékoztatása szerint a pro-
jekt megvalósítási szakaszban 
van. Folyik az egyes közbeszer-
zési eljárások előkészítése, ezek 
közül néhány már le is zárult, 
ezeknél a vállalkozók megkezd-
ték a szerződések teljesítését. Az 
ajánlatkérő az ESR-112-es pro-
jekt hívásfogadó központokra 
kiírt infokommunikációs köz-
beszerzési eljárás kapcsán vár-
hatóan idén novemberben hir-
deti ki az eljárás eredményét. A 
hívásfogadó központok építé-
szeti beruházása Miskolcon és 
Szombathelyen már zajlik, ezek 
befejezése év végére várható.

A projekt részben európai 
uniós, részben hazai forrás-

ból valósul meg. Az uniós for-
rás mértéke mintegy 5 milliárd 
forint, amelyet országos kiter-
jedésben hasznosítanak. A hí-
vásfogadó központokat hazai 
forrásból a belügyminisztéri-
um 720 millió forintos kereté-
ből hozzák létre. 680 millió fo-
rintból alakítják át, illetve ki az 
összevont, megyei rendőrségi 
és katasztrófavédelmi tevékeny-
ség-irányítási feladatok ellátásá-
ra alkalmas központokat.

Mint megtudtuk, a helyszín 
kiválasztásakor városunk mel-
lett szólt, hogy a beruházás nö-
veli a térség foglalkoztatottságát. 
A rendelkezésre álló infrastruk-
turális feltételek és a képzés-
ben szerepet játszó helyi Rend-
őr Szakközépiskola jelenléte is 
pozitív irányban befolyásolta a 
döntést.

A hívásfogadó operátorokkal 
szemben alapkövetelmény a kö-
zépiskolai érettségi, néhány po-
zícióban pedig egy idegen nyelv 
szóbeli és írásbeli ismerete is 
szerepel az elvárások között. A 
kiválasztott munkatársak speci-
ális, kéthónapos alapképzést és 
legalább kéthetes informatikai, 
valamint a rendszer használatát 
érintő alapképzést kapnak. A je-
lölteket kommunikációs, prob-
lémamegoldó, illetve döntési, 
stressztűrő képességeik alapján 
választják ki, ezeken túlmenően 
a kreatív gondolkodás és a meg-
győzési képesség is szerepel az 
elvárások között.                      Sz. S  

» A Miskolc Steel Mills Kft. (3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 35.) a Diósgyőri Ipari Park 
területén (Miskolc 23 965 hrsz.) hengermű létesítését tervezi 322 560 tonna/év kapacitással. A 
hengerlés során előállítanak hosszú (rúd, profil, sín), valamint lemez termékeket. A hengermű 
tervezett üzemideje 320 nap, 7680 óra/év.  A vonatkozó környezeti hatástanulmány és egységes 
környezethasználati engedélyezési dokumentáció december 10-ig megtekinthető az Észak-ma-
gyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen (Mindszent tér 4.), 
valamint Miskolc Polgármesteri Hivatalának Építési és Környezetvédelmi Hatósági Osztályán (Vá-
rosház tér 8., III. udvar földszint) ügyfélfogadási időben (hétfő 13–16, szerda 8–17 és péntek 8–12 
óra között). Az ügyben az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség december 14-én, pénteken délután 2 órától a polgármesteri hivatalban (Petőfi u. 
1–3., Konferenciaterem) közmeghallgatást tart. Észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a 
felügyelőséghez vagy Miskolc jegyzőjéhez lehet benyújtani.

közérdekű ›››››››››››››››››››››››

Feladatokat, dolgozókat, épületeket vesz át a járás 
Január elejétől működnek 
majd a járási hivatalok. Mis-
kolcon az új hivatal felállí-
tásával két városi ingatlan, 
négyféle feladatkör, és több 
mint nyolcvan munkatárs 
kerül át a Miskolci járáshoz.

A járások okmányirodai, szociális 
és gyámügyi, szabálysértési felada-
tokat vesznek át az önkormányzat-
tól, valamint a járáshoz kerülnek a 
védelmi, igazgatási feladatok is.

– A Kormányhivatalok szak-
igazgatási szervei illetékességüket 
a járási határokhoz igazítják majd 
– hangsúlyozta Póczos Nikolett, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal szóvivője.

A járási hivatalokban ország-
szerte összesen 1492-en dolgoznak 

majd. Ezek közül 769-en az önkor-
mányzatoktól kerülnek át, feladat-
körükkel együtt.

– Miskolcon a polgármesteri hi-
vatal 82 munkatársát veszi át a já-
rási hivatal – mondta Póczos Ni-
kolett.

A feladatkörökkel együtt össze-
sen két ingatlanrészt – a Petőfi utca 

23. alatti épület érintett két szintjét, 
illetve a Kis-Hunyad utca 9. szám 
alatti ingatlan földszintjét, a jelen-
leg okmányirodaként működő ré-
szeket – is átvesz Miskolc városától 
a Miskolci járás.

Jövő januártól országszerte 175 
járási, a fővárosban pedig 23 ke-
rületi kormányhivatal kezdi meg 

működését. Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében tizenhat járási szék-
hely működik majd: Cigándon, 
Edelényben, Encsen, Göncön, Ka-
zincbarcikán, Mezőcsáton, Me-
zőkövesden, Miskolcon, Ózdon, 
Putnokon, Sárospatakon, Sátoral-
jaújhelyen, Szerencsen, Szikszón, 
Tiszaújvárosban és Tokajban.

A szóvivő hangsúlyozta, a Mis-
kolci járáshoz 39 település tarto-
zik, és lakosságszám szempontjá-
ból nem csak a megye, hanem az 
ország legnagyobb járása a Miskol-
ci, 255 042 fővel.

Mint ismeretes, a járások kiala-
kításáról tavaly szeptemberben 
döntött a kormány. A cél olyan 
modern hivatalok kialakítása volt, 
melyek hozzájárulnak a mai köz-
igazgatásnál alacsonyabb társadal-
mi költséggel, viszont hatékonyab-
ban és ügyfélközpontúan működő 
területi közigazgatás létrejöttéhez.

Tajthy Á. | fotó: Fésüs Á.

„Példamutatóak Miskolc befektetés-ösztönzési intézkedései”
Befektetőbarát Település oklevelet, címet és logót kapott 
Miskolc városa a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) ál-
tal útjára indított Befektetőbarát Településekért Program ke-
retében. Ez alkalomból beszélgettünk befektetés-ösztönzési 
feladataikról a HITA Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kép-
viselőjével, Juhász Nórával.

– Miskolcon is segíti a HITA 
a gazdaságfejlesztési feladatok 
ellátását. Mit tudnak tenni an-
nak érdekében, hogy a hazai 
beruházásokat ösztönözzék?
– A budapesti központban 12 

projektmenedzser foglalkozik az-
zal, hogy felkutassa a potenciális 
befektetőket, figyelmükbe ajánlja a 
magyarországi lehetőségeket, be-
mutassa az iparterületeket, projek-
teket. A HITA regionális hálóza-
ta biztosítja a területi lefedettséget, 
kapcsolatot tart az önkormány-
zatokkal, ipari parkok vezetőivel, 
csarnokok tulajdonosaival, pro-
jektgazdákkal. Egyik célunk, hogy 
megkönnyítsük a külföldiek in-
formációszerzését – kiadványokat 
készítünk, tartalmas, többnyelvű 
honlapunk van, és minden cég-

nek személyre szabott informáci-
ós csomagot készítünk. Gyakran a 
partnerként közreműködő tanács-
adó cégek is hozzánk fordulnak 
jogi, adózási, pénzügyi és hely-
színekre vonatkozó információ-
kért. Másik célunk, hogy meglás-
sák az ajánlatainkban a lehetőséget 
– ezért segítünk a hazai partnerek-
nek ajánlati anyagok, prezentáci-
ók összeállításánál, a tárgyalások 
előkészítésénél, a látogatások lebo-
nyolításánál.

– Mi a helyzet a miskolci térség 
befektetőivel, volt-e olyan pro-
jekt, melyet az önök szervezete 
menedzselt?
– Közreműködtünk a miskol-

ci Vodafone call center megnyi-
tásában, a Konecranes finn eme-
léstechnikai cég idetelepítésében, 

van partnerünk a közeli Alsózsol-
ca és Felsőzsolca Ipari Parkjaiban 
is. Jelenleg több projektünk fut, 
ezekről azonban a megvalósulásig 
nem adhatók ki adatok, mivel az 
információ-kiszivárgás a döntést 
negatív irányba befolyásolhatja. 
Nem csak várjuk az érdeklődőket, 
igyekszünk kezdeményezni, és a 
proaktív önkormányzatokat min-
den eszközzel támogatni. Gyak-
ran szervezünk külföldi bemutat-
kozási lehetőséget, az Expo Realon 
Münchenben és a MIPIM ingat-

lanipari kiállításon évről évre jelen 
vagyunk és befogadjuk standunk-
ra partnereink információs anya-
gait, képviselőit is.

– Milyen az együttműködés 
Miskolccal?
– Miskolc város befektetés-ösz-

tönzéssel kapcsolatos intézke-
dései példamutatóak. A Miskolc 
Holding színvonalas, szép kiad-
ványokat készít, a befektetők fo-
gadása során kiváló partner, és 
minden megkeresést, minden po-
tenciális lehetőséget komolyan 

vesz. Számtalan önkormányzat-
nál tapasztalatot szerző budapes-
ti projektmenedzser kollégáim 
is mindig elismerően nyilatkoz-
nak Vécsi György holding-elnök, 
Pfliegler Péter alpolgármester és 
Patkó Gyula rektor tárgyalási stí-
lusáról. De a befektetés-szerve-
zés csak partnerséggel működik: 
ha a KSH-ból, Munkaügyi Köz-
ponttól, TISZK-ektől és más szer-
vezetektől kapott, folyamatosan 
aktualizált információkkal nem 
tudnánk felkelteni a potenciá-
lis befektetők érdeklődését, talán 
nem is kerülhetne sor ezekre a tár-
gyalásokra. Nagyon fontos a part-
nerség és együttműködés. A Mis-
kolc Holdinggal nem kizárólag 
befektetési ügyekben dolgozunk 
együtt: a Miskolci Agrokultúra 
Kft. és a „Miskolci Kolbász” rend-
szeres résztvevője élelmiszeripari 
rendezvényeinknek, legközelebb 
november közepén Krakkóban 
tervezünk egy bemutatkozást. 

– A napokban oklevéllel is elis-
merték mindezt…
– Szeptemberben másodszor is 

elindítottuk a Befektetőbarát Te-
lepülésekért Programot. Ez egy 
HITA által szervezett képzés az 
önkormányzatok, befektetés-szer-
vezéssel foglalkozó szervezetek 

számára, mely négy modulból áll. 
Településmarketinggel, kommu-
nikációval, befektetők fogadásá-
val, befektetői döntésekkel kap-
csolatos ismereteket adunk át, és 
kiadott „házi feladatok” formájá-
ban szigorúan számon kérjük azt. 
A záróünnepségen Miskolc is át-
vehette a minden feladatot teljesí-
tő 18 önkormányzat egyikeként a 
Befektetőbarát Település oklevelet, 
címet és logót. 

– A munka pedig nyilván folya-
tódik – mit érdemes kiemelni? 
– A Miskolcon már jelenlé-

vő cégek beágyazódásának segí-
tése, fejlesztéseik ösztönzése ér-
dekében október 18-án befektetői 
klubot szerveztünk. A HITA or-
szágszerte több városban alakí-
tott hasonló klubokat, és vonta be 
partnerként a települések vezetőit. 
Nagyon fontos a párbeszéd, a visz-
szacsatolás a helyi döntéshozók 
számára. Ennek jelentőségét felis-
merve a jövőben a várossal közös 
szervezésben több hasonló alkal-
mat, rendezvényt tervezünk. Vé-
gül a legfontosabb: a Miskolc-Déli 
Ipari Park fejlesztése folyamatban 
van. Közös célunk a területre be-
fektetőket telepíteni – bár termé-
szetesen ez nem kizárólag rajtunk 
múlik.

Fórum a távhőszámlákról 
Az aránytalan távhőszámlák 
megszüntetése érdekében fóru-
mot szervez Sebestyén László or-
szággyűlési képviselő Kovács Pál, 
klíma- és energiaügyért felelős ál-
lamtitkár részvételével.

 
Mint arról korábban beszá-
moltunk, Sebestyén László tör-
vénymódosítást javasolna azért, 
hogy Miskolcon is megszűnjön 
az egyedi hőfelhasználást mér-
ni tudó, távhőfűtéses házak ese-
tén jelentkező probléma, hogy 
egy lépcsőházon belül az alsóbb 
szinten élőknek többet kell fizet-

niük a fűtésért, mint a fentebb 
lakóknak. A miskolci tanácsko-
záson az érintettek és az állam-
titkár közösen keresnének meg-
oldást a problémára.

Sebestyén László (Fidesz) 
országgyűlési képviselő el-
mondta, ugyan még az idő-
pontot nem tűzték ki, de a 
fórumra várja majd a lakásszö-
vetkezetek elnökeit, a hőszol-
gáltató szakembereit is, hogy 
élőben is hallják, milyen prob-
lémákkal szembesülnek a mis-
kolciak a távhőszámlákkal kap-
csolatban.

Nem drágul a fűtés
Nem változik idén a távhő fogyasz-
tói ára. A nemzeti fejlesztési minisz-
ter erről szóló rendelete a Magyar 
Közlönyben jelent meg. A távhő 
tavaly óta hatósági áras, a hozzá 
tartozó támogatást az energiahi-
vatal határozza meg, a helyi önkor-
mányzatok nem dönthetnek róla. A 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
korábban azt közölte: szinten tart-
ják a rezsiköltségeket, vagyis a la-
kossági fogyasztóknak ezúttal nem 
kell újabb drágulásra számítaniuk. 

Az alapdíj Miskolcon évente 369 
forint légköbméterenként, a hődíj 
pedig 3361 forint gigajoule-onként. 

Éjszaka is dolgoznak az Avason
A korszerű és környezetbarát táv-
fűtési szolgáltatás mihamarabbi el-
indítása érdekében a Szentgyörgy 
utcán éjszaka is dolgoznak majd a 
következő napokban.

November 9–15. között az éj-
szakai órákban csekély zajjal 
járó munkát végeznek majd a 
geotermikus beruházás építé-
se miatt, tájékoztatta szerkesztő-

ségünket a Miskolci Geotermia 
Zrt., hozzátéve:  mindent meg-
tesznek annak érdekében, hogy 
mielőbb elvégezzék a munkát.

Az éjszakai munkavégzés a 
geotermikus hőt szállító csö-
vek kiépítése érdekében zajlik, 
ezeket emelik be daruzás segít-
ségével. A távvezeték-fektetés a 
Miskolc Holding Zrt. műszaki 
ellenőrzése mellett zajlik.

Szolgáltatnak a vállalkozóknak
A regisztrált vállalkozók már keres-
hetik a kamarák szolgáltatásait, me-
lyeket a nyilvántartásba vett tagok 
vehetnek igénybe.

Mint ismert, a vállalkozások kö-
telesek voltak kamarai nyilvántar-
tásba vételüket kezdeményezni, 
kamarai hozzájárulást fizetni, a ka-
mara pedig köteles számukra szol-
gáltatásokat nyújtani. 

Stoll Gáborné, a BOKIK szolgál-
tatási vezetője elmondta, a regiszt-
rált vállalkozók a megyei kamarák 
honlapján már kereshetik az in-
gyenes szolgáltatásokat: az üzleti 
partnerkeresést, a tanácsadást és a 
pályázatfigyelést. 

– Az internetes megoldást vá-
lasztottuk, a rendszer több hónapos 
tesztelés után indult be. A regiszt-
rált felhasználók adószámukkal és 
jelszavukkal léphetnek be, majd ke-
reshetnek. A külföldi ajánlatokat, 
rendezvényajánlókat és pályázato-
kat csak a jelszóval rendelkezők lát-
ják honlapunkon – sorolta.

A vállalkozók örülnek a segítség-
nek. Mint mondják, az adminiszt-
ráción felül ezentúl gyakorlati segít-
séget, szolgáltatást is nyújt nekik a 
kamara. A honlapon keresztül egy-
másra is rálátnak a vállalkozások, 
így könnyebben fel tudják venni a 
kapcsolatot, de a pályázatfigyelés is 
nagy segítséget jelent.              S. P.

A Vodafone call center megnyitásában is közreműködött a HITA
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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

Beruházásokkal a százéves vízszolgáltatás biztonságáért
A bükki karsztforrásokból 
nyert ivóvizet már az 1700-as 
évektől használták a környé-
ken, de a szervezett vízellá-
tás csak 1913-ban kezdődött 
meg a városban, a MIVÍZ Kft. 
elődjének irányításával. Mis-
kolc vízellátása azóta is el-
sősorban a Bükk hegység 
karsztvizeire épül. 
 
– Legfontosabb karsztforrásunk 
a Miskolctapolcán található Új 
kút–Olasz kút. Ezzel együtt a 
diósgyőri vár mellett felszínre 
törő Tavi- és Szent-György for-
rás, Lillafüreden az Anna- és a 
Szinva-forráscsoport, valamint 
a Forrásvölgyben lévő két for-
rás, a Királykút és Felsőforrás 
szolgáltatja a kiváló minőségű 
karsztvizet Miskolcon – mond-
ta el lapunknak Üszögh Lajos, a 
MIVÍZ Kft. ügyvezető igazgató-
ja, a szolgáltatás jelen részletei-
ről nyilatkozva.  

Mint fogalmazott, a város 
vízigényének jelentős részét a 
MIVÍZ kezelésében lévő vízter-
melő telepek biztosítják, ame-
lyek a felszín alatti vízbázisok-
ra települtek. A karsztvizek 
kitermelése egyrészt gravitáci-
ós vízművekben – Szinva-for-
rási vízmű, Anna-forrási vízmű, 
Felső-forrási vízmű –, másrészt 
szivattyús üzemű vízművek-
ben – Tapolcai vízmű, Tavi-for-
rási vízmű, Szent György-forrási 

vízmű, Királykúti vízmű – törté-
nik. A város jelenlegi napi átla-
gos vízfogyasztása 35–50 ezer 
köbméter, de egy forró, kániku-
lai napon elérheti akár a 80–90 
ezer köbmétert is. 

Ahhoz, hogy Miskolcon min-
denki ivóvízhez jusson, mint-
egy 650 kilométer hosszú 
vízvezeték-hálózatot kell üze-
meltetnie és karbantartania a 
vízszolgáltatónak. Az ellátási 
rendszerhez emellett még 48, 
összesen közel 30 ezer köbmé-
ter térfogatú ivóvíztároló me-
dence is tartozik. 

– A miskolci csapvíz világvi-
szonylatban is kiváló minőségű: 
tartalmazza mindazokat az ásvá-
nyi anyagokat, amelyekre az em-
beri szervezetnek szüksége van 
– emelte ki Üszögh Lajos. Magas 
ásványianyag-tartalma és hideg 
hőfoka miatt hatásosan oltja a 
szomjat, azaz színtelen, kiváló 
minőségű, friss, üdítő ivóvíz.

A MIVÍZ Kft. tevékenysé-
gei között kiemelten fon-
tos szerepet játszik a vízbázi-
sok védelme, egyebek mellett 
különféle fejlesztésekkel, pá-
lyázatokon nyert uniós pénz-
források felhasználásával is. 
Ilyen volt például a  „Miskolc vá-
ros üzemelő, sérülékeny karsz-
tos vízbázisának diagnosztikai 
vizsgálata” címet viselő pályá-
zat. Ezt az önkormányzat nyúj-
totta be, az emberi tevékeny-

ségből származó szennyezések 
megelőzésére, a természetes, 
jó vízminőség megőrzésére, 
az ivóvíz termelés céljára kiépí-
tett vízművek környezetében. 
A projekt keretében méréseket 
végeztek, hogy meghatározzák 
a víznyelők és karsztforrások 
közötti kapcsolatokat. Modelle-
zéssel meghatározták, hogyan 
mozog a karsztvíz a felszín alatt, 
észlelőhálózatot építettek ki a 
források védőterületén. 

Mint megtudtuk, a vízbizton-
ság érdekében a víztermelő te-
lepeken, illetve a hálózat több 
pontján – a laboratórium által 
végzett vízminőség-vizsgálato-
kon felül – bakteriológiai és víz-
kémiai gyorstesztekkel vízmi-
nőségi ellenőrzéseket is végez 
a vízszolgáltató. 

Ennek érdekében – jórészt 
pályázati forrásból – korszerű 
monitoring-rendszert építettek 
ki a város ivóvizét biztosító ku-
takra, forrásokra. Ez biztosítja az 
ellátáshoz kapcsolódó objektu-
mok folyamatos, on-line ellen-
őrzését, jelzi, mikor és hol van 
szükség beavatkozásokra.

A MIVÍZ folyamatos karban-
tartási, beruházási, felújítá-
si feladatokat végez a terme-
lő telepeken, medencéknél, a 
nyomásfokozó gépházakban 
és az elosztó hálózaton is, amire 
a fogyasztók által befizetett víz-
díj biztosítja a fedezetet. 

– A MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. 
feladata, hogy minden fogyasz-
tó számára biztosítsa a tiszta, 
egészséges ivóvizet. Társasá-
gunk elkötelezett a környezet-
védelem mellett: nem csupán 
ivóvízkészleteink, vízbázisaink, 
környezetünk védelmének je-
lentőségére hívja fel a figyel-
met, hanem a napi munka so-
rán is folyamatosan szem előtt 
tartja környezetünk, természeti 
kincseink megóvását – hangsú-
lyozta Üszögh Lajos. 

Az ügyvezető elmondta, 
hogy a tavaly lezárult diagnosz-
tikai vizsgálatok mellett, 2013-
ban két pályázati projektet fog 
megvalósítani a pályázó mis-
kolci önkormányzattal közösen.

Az egyik 2,3 milliárdos, száz 
százalékos támogatású KEOP 
pályázat „Miskolc város ivóvíz-
ellátás biztonságának javítása 
korszerű víztisztítási technoló-
gia kiépítésével, Miskolctapol-
ca vízbázis súlyos veszélyezte-
tése miatt” címet viseli. Üszögh 
Lajos tájékoztatása szerint, 
a tapolcai forrás-kutak vizé-
ben időszakonként – különö-
sen nagy intenzitású esőzé-
seket követően – zavarosság, 
illetve mikrobiológiai beha-
tások jelentkezhetnek. Ezen 
kockázatok minimalizálására, 
a világviszonylatban is legkor-
szerűbbnek mondható ultra-
szűréses víztisztítási technoló-

gia, és a hozzá tartozó járulékos 
műtárgyak – ivóvíztározó me-
dencék – kialakítására kapott 
száz százalékos, vissza nem 
térítendő támogatást Mis-
kolc megyei jogú város önkor-
mányzata.

A másik, több mint három-
milliárdos, jelentős támoga-
tási intenzitású, sikeres KEOP- 
pályázat célja  „Miskolc város 
meglévő szennyvízcsatorna-
hálózatának bővítése, és a 
szennyvíztelepen  III. tisztítási 
fokozat létesítése”. 

A projekt részleteiről meg-
tudtuk, hogy Miskolc belte-
rületén még nem mindenhol 
épült ki a szennyvízcsatorna, 
– a pályázat sikeres megvaló-
sítása a meglévő hálózat hiá-
nyosságait pótolja majd. A fej-
lesztés Miskolc belterületén, a 
hiányzó helyeken, szórtan és 
egymástól távol eső területe-
ken valósul meg, a tervek 16 
szennyvízcsatorna-ellátási kör-
zetet határolnak le. Hejőcsaba, 
Görömböly és Tapolca városré-

szek szennyvizei az eddigiek-
től eltérően nem a városon ke-
resztül, hanem az új csatornán, 
közvetlenül kerülnek majd a 
tisztító telepre. A projekt ke-
retében mintegy 900 új bekö-
tés és csaknem 20 kilométer, 
újonnan tervezett szennyvíz-
csatorna-hálózat létesül. Két új 
átemelőt is építenek, egyet pe-
dig felújítanak.

Megépül a szennyvíztisztí-
tó telep III. tisztítási fokozata 
is – ennek során nem történik 
kapacitásbővítés, a meglévő 
rendszert újítják meg, bőví-
tik ki. Az újabb tisztítási foko-
zat létrehozásával tarthatóak 
lesznek a törvényi szabályo-
zásnak megfelelő, szigorúbb 
tisztítási határértékek, csök-
ken a környezeti terhelés, 
ami ökológiai és toxikológiai 
szempontból is érinti a befo-
gadó Sajó folyót.  

Előfordulhat, hogy jobb mi-
nőségű, tisztított szennyvíz ke-
rül majd be a Sajóba, mint az  
élővízfolyásban lévő folyóvíz.

Apróhirdetés
2013. július hónapra, Görömbölyön, 
1,5 szobás, bútorozott albérletet keresek. 
Érd. tel.: 06-20/262-4048.

ELADÓ egy 80 x 200-as ágyneműtartós 
rekamié, jó állapotban. Irányár: 25 000 Ft. 
Érd. tel.: 46/754-588 du.

Eladó hasított 15 cm–40 cm átmérő-
jű tölgy, bükk tűzifa kalodában szoro-
san sorba rakva: 11 500 Ft/üzemi m3, öm-
lesztve: 11 000 Ft/üzemi m3. Érdeklődni: 
70/526-3028.

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

Raktárak, csarnokok különféle mé-
retben, jó parkolási és rakodási le-
hetőséggel kiadók. Borsod Autó Kft. 
Miskolc, Zsolcai kapu 9–11. Tel.: 
30/9253-511.
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Nem emelkednek a távhőszolgáltatás díjtételei
Jelentősen átalakult a távhőszol-
gáltatás díjmegállapítására vo-
natkozó szabályozás. A távhőszol-
gáltatás díját 2011. április 15-től 
a nemzeti fejlesztési miniszter ál-
lapítja meg úgy, hogy előtte min-
den év augusztus 31-ig a Magyar 
Energia Hivatal megküldi az árvál-
tozásra vonatkozó javaslatát.

A Magyar Energia Hivatal minden 
távhőtermelőtől és távhő szol gál ta tó
tól – így a MIHŐ Kft.től is – bekéri az ár
megállapításhoz szükséges adatokat, 
melynek alapján javaslatot tesz a díjté
telekre, valamint a távhőszol gál tatónak 
nyújtott távhőártámogatásra. Ezzel az 
intézkedéssel biztosított a távhődíjak 
megfelelő szinten tartása, hiszen a 
távhőártámogatást a távhőtermelői 
hőárakkal és a távhőszolgáltatási díj
tételekkel egymással összhangban ál
lapítják meg.

2012. október 31én megjelent a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vo
natkozó rendelete, melynek alapján 
Miskolc városában 2012. november 
1jétől a távhőszolgáltatás díjtételei 
nem emelkedtek.

Miskolcon a városvezetés elköte
lezett a távhődíjak szinten tartásá
ban, ezért egyre szélesebb körben 
vonja be a zöldenergiákat a szolgál
tatásba. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy 
Miskolcon a távhőszolgáltatás díjai 
a nagyvárosokkal történő összeha
sonlításban is nagyon kedvező he
lyet foglalnak el. 

AlAcsoNyAbb összEgű 
távHőszáMlák érkEzNEk
2012. október 9én indult be a fűtés 
a miskolci távhőszolgáltatással ellá
tott lakásokban.

A MIHŐ Kft. elemezte az októbe
ri hőfelhasználást és megállapította, 
hogy az előző év azonos időszaká
hoz képest jelentős, mintegy 20%
os hőenergiamegtakarítás tapasz
talható.

Ennek oka egyrészt az idei októ
beri hónap szokásosnál lényege
sen melegebb időjárása, valamint a 

távhőszolgáltató tulajdonában lévő 
szabályozó automatika szakszerű 
működtetése.

A MIHŐ Kft. ugyanis közpon
tilag úgy állítja be a szabályozó 
automatikát, hogy a lakások bel
ső hőmérséklete folyamatosan  
20–22 oC közötti érték legyen.

Ennek következménye, hogy 
amikor a külső hőmérséklet pl.:  
16 oC fölötti, akkor a radiátorok hi
degek, de ennek ellenére a lakások 
belső hőmérséklete 20–22 oC körül 
marad.

Amennyiben ilyen esetekben 
is melegek lennének a radiátorok, 
úgy a lakások belső hőmérséklete 
lényegesen magasabb lenne, ami 
túlfűtéshez, energiapazarláshoz ve
zetne.

A fentiek eredményeképpen a 
2012. november hónapban kibocsá
tandó távhőszámlában is érezhető 
lesz a kedvező időjárásból adódó, kb. 
20% energiamegtakarítás, azaz át
lagban 20%kal kevesebb hőmeny
nyiség után kell megfizetni a távhő
szolgáltatás költségeit.

230 881 Ft

207 086 Ft

Miskolc

Tech-hírek
Pénzzel előrébb. Új szolgál-
tatást tesztel amerikai felhasz-
nálói között a legnépszerűbb 
közösségi portál: aki fizet, an-
nak a posztja feljebb kerül a 
hírfolyamban, és így többen 
láthatják. Azoknak, akiknél 
már elérhető, az egyes posz-
tok alatt a Like, a Comment 
és a Share opción kívül a 
Promote is megjelenik. Bár a 
cég a tesztüzemre hivatkozva 
nem árulja el, mennyibe kerül 
majd egy fizetős poszt, a hírek 
szerint a rendszerben most 7 
dolláros ár látszik. A szolgál-
tatást eddig húsz országban 
vezették be, ám a hivatalos 
hazai bevezetés időpontjáról 
még nem lehet tudni.

Nyerj a szócikkel! Verseny-
nyel próbálják népszerűsíteni 
a magyar Wikipédiát, illetve a 
szócikk-készítés lehetőségét. 
A megmérettetésben bárki 
részt vehet, aki november 20-
áig új, szépirodalmi témájú 
szócikket hoz létre. Az elké-
szült írásokat négytagú zsű-
ri értékeli teljesség, a szócikk 
formai állapota, általános 
hossza, minősége és a téma 
fontossága alapján. A pályá-
zat célja, hogy új szerkesz-
tőket vonjanak be a magyar 
Wikipédia készítésébe, és így 
növeljék a mindenki számára 
elérhető emberi tudást. A fő-
díj egy Amazon Kindle e-bo-
ok-olvasó, a második és a 
harmadik helyezett pedig 15 
ezer, illetve ötezer forintos 
vásárlási utalványt kap – írta 
az mti.hu.

Nincs több Fuji-film. Fel-
hagy a mozgófilmiparban 
használt filmnyersanyagai 
többségének előállításával a ja-
pán Fujifilm. A vállalat a japán, 
egyesült államokbeli és euró-
pai stúdiók utolsó rendelései-
nek teljesítését követően jövő 
tavasszal áll le a fekete-fehér 
és színes filmek gyártásával. 
Továbbra is gyártanak azon-
ban a filmek archiválására al-
kalmas, a felvételeket 500 évig 
megőrző filmszalagokat, il-
letőleg a moziipart kiszolgá-
ló egyéb termékeket, többek 
között kameraobjektíveket és 
vetítőlencséket. A döntés hát-
terében az áll, hogy a filmgyár-
tásban is terjedő digitális tech-
nika miatt jelentősen csökkent 
a kereslet a celluloidszalagok 
iránt, és így nem biztosítható 
az üzletág nyereséges műkö-
dése. A Fujifilm a cég 1934-es 
megalakulása óta gyártott ka-
merákban és vetítőkben hasz-
nált filmszalagokat.

tovább zuhant a Nokia. 
Kihullott a legnagyobb okos-
telefon-gyártók ötös elitjé-
ből a Nokia, helyét a szintén 
nem brillírozó BlackBerry-
gyártó, a Research in Motion 
(RIM) vette át. A finn válla-
lat az IDC első mobilpiaci je-
lentésének 2004-es publikálása 
óta most először nem szerepel 
a top 5-ben. A piackutató sze-
rint a Nokia háttérbe szorulása 
annak köszönhető, hogy a cég 
a Symbian platformról a Win-
dows Phone-ra állt át, és még 
mindig az ezzel járó átmeneti 
időszakot éli. Az okostelefon-
piacot továbbra is a Samsung 
vezeti.

Máshol, máshogy, de e-mailezünk
Alaposan átalakultak az el-
múlt években az e-mailezé-
si szokások hazánkban. Míg 
az elmúlt években a legtöbb 
számítógépen volt valami-
lyen szoftveres levelezőprog-
ram, ma már – elsősorban 
a GMail térhódítása miatt – 
ez koránt sincs így, arról már 
nem is beszélve, hogy egyre 
többen e-maileznek mobil-
telefonjukról is.

Sokan vizionálták korábban – más 
kommunikációs csatornák meg-
jelenésével – az e-mail háttérbe 
szorulását, azonban az Ipsos leg-
frissebb felmérése szerint a világ 
internetezőinek 85 százaléka ma-
napság is elektronikus levelek se-
gítségével is kapcsolatot tart em-
bertársaival. Ez a kommunikációs 
forma leginkább hazánkban jel-
lemzi a netezőket: 94 százalékuk 
kap és küld e-maileket.

Az e-mailek elérése, az e-maile-
zési szokások azonban változtak. 
Egy tavalyi kutatás adatai alapján 
egyre többen veszünk igénybe va-
lamilyen webmail szolgáltatást a 
leggyakrabban használt címre ér-
kező levelek küldéséhez és fogadá-
sához. Ezzel párhuzamosan pedig 
folyamatosan csökken a szoftveres 
levelezőprogramok (Outlook Exp-
ress és társai) jelentősége; a 2009-
ben mért 44 százalékkal szemben 
ma már csak 38 százalék használ-
ja ezeket. Ez többek között a GMail 

terjedésének is köszönhető, amely 
egyre több felhasználót tudhat ma-
gáénak, úgy hazánkban, mint a vi-
lág bármely pontján.

A GMail legnagyobb riválisa ha-
zánkban az előnyéből folyamato-
san vesztő freemail, 2009-ben az 
e-mailezők 48 százaléka használta 
aktívan, 2010. év végére már csak 
a megkérdezettek 44 százaléka, és 
ez az arány azóta tovább csökkent. 

A Google levelezőrendszere te-
hát, úgy tűnik, megállíthatatlan 
világszerte, az internetes cégóriás 
levelezője ugyan „csak” 8 éve in-
dult, de mára nemcsak beérte, ha-
nem – orrhossznyit – meg is előz-
te a rivális Hotmail és Yahoo Mail! 
szolgáltatásokat. A GMail nagyjá-
ból kétmillió előfizetővel tud töb-
bet magáénak (288 millió), mint a 
Hotmail (286 millió), és 6 millióval 
többet, mint a Yahoo Mail! (282 

millió). Ezek az adatok a Föld teljes 
népességére vonatkoznak.

Folyamatos megújulás, 
fokozatos térnyerés
A GMail egyik legnagyobb előnye 
a nagy tárhely, melynek köszönhe-
tően nem kell vesződni az állandó 
törléssel, így a fontos levelek, ké-
pek, dokumentumok megőrizhe-
tők eredeti helyükön, ezáltal bár-
hol elérhetők. A másik előny pedig 
a rendkívül jó kereshetőség – ne 
feledjük, a rendszert a Google üze-
melteti – illetve a nem túlbonyolí-
tott arculat.

A GMail megjelenésén tavaly 
frissítettek először – előbb a nyitó-, 
majd a levelezési felület újult meg 
–, most pedig új funkcióval bőví-
tik a rendszert. A levélírás gomb-
ra kattintva néhány napja már 
egy chatablakhoz hasonló, de an-

nál nagyobb felület nyílik meg a 
GMailen belül. A Google szerint 
mindez gördülékenyebbé teszi a 
levelezést, hiszen egyszerűen visz-
szanézhetünk majd korábbi e-mai-
leket is, anélkül, hogy be kellene 
zárnunk az aktuálisan írt levelet. 
Ráadásul, mivel az így megnyíló 
új e-mailek chatként viselkednek, 
egyszerre többet is meg lehet nyit-
ni belőlük, félbehagyhatjuk, le-
tehetjük majd őket kis fülekre. A 
Google újítása – szakemberek sze-
rint – egyben az e-mailezés meg-
újításának is tekinthető.

S még egy mondat a Google le-
velezőjéről. A GMail előretöré-
se nagymértékben köszönhető az 
androidos eszközök sikerének, hi-
szen ezeknél kívánatos egy GMail 
fiók megléte. 

Egyre többen mobilon
Bár az e-mailforgalom jelentős ré-
sze még ma is számítógépen, lap-
topon történik, ugyanakkor a 
mobiltelefonok – s ezen is belül 
az okostelefonok – térnyerése is 
megállíthatatlan. Csak példaként, 
2009-ben még csak a felhasználók 
9 százaléka e-mailezett telefonról, 
mára azonban jócskán meghalad-
ta ez az arány a 12 százalékot is. A 
tapasztalatok szerint minél régebb 
óta e-mailezik valaki, annál való-
színűbb, hogy laptopot vagy mo-
biltelefont is használ elektronikus 
levelezésekor. 

A trend tehát, úgy tűnik, meg-
állíthatatlan, az e-mail továbbra is 
jelentős kommunikációs eszköz 
marad, csupán annak használata 
alakul át – a világgal együtt.

Tajthy Á. | fotó: Fésüs Á.

HIrdEtés

HIrdEtés
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Ha karrierjében az eltökéltsége a változás igényével párosul, akkor 
akár a legtökéletesebb munkatárssá is alakíthatja magát (feltéve, ha nincs már most vezető beosz-
tásban). Szép dolog a munkamánia – és jövedelmező, de legalább a hétvégén kapcsolja ki a mo-

bilját. Most rendkívül vonzó lesz – vagy hódít, vagy meglévő kapcsolata frissül fel.

BiKa (04. 21–05. 21.) Munkahelyi közege most olyan, mint egy megbolygatott méhkas. 
A dolgokat azonban a maga javára is fordíthatja, ha nem szégyelli kihasználni a helyzetet. Élni a bi-
zalommal, az nem ugyanaz, mint visszaélni. Tudja a mértéket! Vonzerejének most senki nem bír el-

lenállni. Alaptermészetével ellentétben most igen heves és rámenős a szerelemben. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Hajlamos lehet mostanában többet vállalni magára, ugyanakkor 
úgy érzi, minél többet robotol, annál kevesebb a kenyérre való, de ha kitart még egy kicsit, jobbra 
fordíthatja a szerencséjét. Párkapcsolata terén megújulásra számíthat. Felbukkanhat egy új társ. Ha 

azonban van remény, akkor a régi kedvessel helyezik új alapokra a kapcsolatukat.

ráK (06. 22–07. 22.) A munkájával kapcsolatos gondjai megszaporodnak, főleg, mert 
nem biztos a követendő célokban. A változások sodrásában él, és ez arra kényszeríti, hogy újra és 
újra átértékelje eddigi eredményeit, tapasztalatait. A szerelem és a barátság érzései furcsán keve-

rednek önben. Meglehet, most a párkapcsolatát is inkább baráti alapon tudná elképzelni. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Biztos abban, hogy tehetségét és energiáit a megfelelő 
munkára használja? Ha későn ismeri fel, hogy most csak illúziókat kerget, azzal akadályozza, hogy 
a valódi siker útjára lépjen, és még frusztrált is lehet tőle. Magánéleti fronton a továbblépéshez 

most gyakorolnia kell a megbocsátás és az alázat erényét, ezután fejlődhet csak a kapcsolata.

szűz (08. 24–09. 23.) A külföldi munkalehetőségek most nagyon kecsegtetőek lehet-
nek, próbáljon meg nyitni ebbe az irányba. Egy nyelvtanfolyam időszerű és később nagyon „jöve-
delmező” lehet. Családi gondjai kiéleződhetnek, főképp akkor, ha munkája miatt igen keveset van 

otthon. Az áldozatok mellett lelkiismeret-furdalással és szóváltásokkal is számolnia kell. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) A megbízhatóság a legnagyobb erénye. De ezt csak addig 
tudja megvalósítani, amíg munkahelyi pozíciója, és ön is biztos lábakon áll. Rengeteg új kapcsola-
ta lehet az üzleti életben, a vonzerejét most inkább ezen a téren érvényesítse. Ha nem törődik a 

rosszindulatú pletykákkal, családtagjai továbbra is sok szeretetet kaphatnak öntől. Várják is. 

sKorpió (10. 24–11. 22.) Sikeresnek és szerencsésnek tarthatja magát most minden 
kapcsolatában – a munkahelyén is. Az egyetlen, amitől tartania kell, a túlterheltség. Hétköznapo-
kon zsúfolt lesz a napirendje, legalább a hétvégéket szentelje a kikapcsolódásnak. Így visszanyeri 

energiatartalékait. Egy utazás hetekre felfrissítheti szerelmi életét.

nyilas (11. 23–12. 21.) Eddig megoldhatatlannak tűnő munkahelyi problémákat old-
hat meg most nagyobb erőfeszítések nélkül. Érdemes ezért az álmaira és a megérzéseire is figyel-
ni! Magának sem meri beismerni, de a szerelemben jobban keresi a változatosságot, a különössé-

get, mint eddig valaha. Adjon ennek hangot, párja nem olyan elzárkózó, mint gondolná. 

BaK (12. 22–01. 20.) Ha eddig nem ért volna a hivatása csúcsára, most minden esélye 
megvan arra, hogy feljebb juthasson a ranglétrán. Ez nem feltétlenül jelent felhőtlen örömöt, mert 
az elnyert pozíció rengeteg felelősséggel járhat. Próbáljon meg néha lazítani! Bár zárkózott típus, 

most élénk eszmecseréket folytat, ami hozzájárul egy újszerű életszemlélet kialakításához. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Pénzügyi téren sikeres napok állnak ön előtt. A jó kapcsola-
tok most százszorosan is megtérülnek. Arra azért vigyázzon, hogy ne avasson be mindenkit a lépé-
seibe, mert visszaélhetnek vele. Óvatosnak kell lennie szerelmi téren is, új, vonzó ismerősei között 

ugyanis akadhat olyan, akit jobban érdekel a pénztárcája, mint a személyisége. 

HalaK (02. 20–03. 20.) Küzdelmes, de jó eredményekkel kecsegtető hétre számíthat. 
A nyilvánosság még az eddigieknél is jóval nagyobb szerepet kap az életében, ezért ne legyen visz-
szahúzódó, karrierje érdekében szüksége van a megmérettetésre. Ha magányos, és szerelmi ka-

landra vágyik, most lesz rá lehetősége. Ha párkapcsolatban él, szervezzenek különleges programot!

s
u
d
o
k
u

A Bükk barlangjai 

Tisztelt Olvasó! Tovább barangolunk a Bükkben, ám ezúttal nem 
élőlényekkel foglalkozunk, hanem az évezredek alatt kialakuló, 
gyönyörű barlangokat ismerhetik meg négyrészes rejtvénysoro-
zatunkban. A megfejtéseket együtt, egy levélben, legkésőbb no
vember 22én éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Non-
profit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között a Cinema City fel-
ajánlásában mozijegyet sorsolunk ki. 

Magánszemélyeknél marad  
az előző évi építményadó 
A helyi adómértékek felülvizsgá
latáról és az építményadóról szóló 
önkormányzati rendelet módosí
tásáról is tárgyalnak 15én.

Az előterjesztés szerint az ipar-
űzési adó mértékének felső ha-
tárát kerettörvény rögzíti. Az 
önkormányzat illetékességi terü-
letén a 2 százalékos maximum 
mérték 2003-tól egységesen ér-
vényesül, annak differenciálására 
nincs lehetőség. Önkormányza-
ti döntési kompetenciába tarto-
zik a legfeljebb 2,5 millió forint 
vállalkozási szintű adóalapot el 
nem érő vállalkozások adóked-
vezményben részesítése.

Az illetékességi területen 
2012-től új szabály érvényesül: 
adómentesek azok az iparűzési 
tevékenységet állandó jelleggel 
végző adóalanyok, akik vállal-
kozási szintű adóalapja nem ha-
ladja meg az egymillió forintot.

A javaslat az előző évek adó-
politikájától eltérően az épít-
ményadóra vonatkozó általá-
nos 100 Ft/m2 emelést csak szűk 

körben alkalmazza. Nem emel-
kedik a magánszemélyek tulaj-
donában lévő üdülők, a zárt-
kerti hétvégi házak, a présházak, 
a gépjárműtárolók és vállal-
kozások ipari parkokban fek-
vő ingatlanjainak adója, továb-
bá változatlan marad az 1000 
négyzetméter hasznos alapterü-
let alatti egyéb épületek, illetve a 
magántulajdonban lévő egész-
ségügyi és oktatási célú épüle-
tek adómértéke is. Ettől eltérően, 
a nagyáruházak, bevásárlóköz-
pontok, irodaházak adójának 
magasabb arányú emelése ke-
rült a javaslatba. Ez a magán-
személyek számára és a vállal-
kozások kisebb alapterületű 
építményei esetében az előző évi 
adószint megtartását jelenti.

Az idegenforgalmi adó tör-
vényi felső határa 300 forint/fő/
vendégéjszaka, az adómaximum 
2013-ban 469,89 forint lesz. Az 
adó mértéke 2012-ben emelke-
dett 450 forintra, ennek módo-
sítását az előterjesztés nem java-
solja.                                          Sz. S.

Pályázat a tehermentesítő tervekre
A Miskolc belvárosának te-
hermentesítését célzó közúti 
fejlesztések előkészítéséről, 
illetve az erre irányuló pro-
jekt pályázatának benyújtá-
sáról is tárgyal a közgyűlés 
novemberi ülésén.

Mint ismeretes, egy kormány-
határozat értelmében bruttó 374 
millió forinttal támogatják a „Mis-
kolc belvárosának tehermentesí-
tését célzó közúti fejlesztések elő-
készítése” című projektjavaslat 
finanszírozását. Az ennek révén 
elérni kívánt cél a közösségi köz-
lekedés racionalizálása, majd, erre 
támaszkodva, a belváros fokoza-
tos tehermentesítése, végül egy 
úgynevezett zéró emissziós zóna 
létrehozása.

Miskolc város közlekedésfejlesz-
tési projektjavaslatai a közgyűlés 
által elfogadott Hosszú Távú Köz-
lekedésfejlesztési Koncepció mó-
dosítására épülnek, összhangban 
a várospolitikai célokkal és az Eu-
rópai Unió kohéziós politikájával – 
hangsúlyozza az előterjesztés.

A napirendben foglaltak szerint 
Miskolc területén az eddigi közúti 
fejlesztések félbemaradtak, ezért a 
város jelenlegi közúthálózata nél-
külözi a rendszerszerű működést. 
Az önkormányzat célja a városré-
szeket összekötő, a belváros teher-
mentesítését biztosító egységes út-
hálózat kialakítása. Ehhez indokolt 
a két tehermentesítő út keleti és 
nyugati irányú végigvezetése, va-
lamint a belváros körüljárhatósá-
gának biztosítása. Hosszú távú cél, 

hogy a belvárosban, 20 éves táv-
latban, úgynevezett zéró emissziós 
zónák kerüljenek kialakításra.

A fejlesztések során szükség van 
a déli, a keleti és a nyugati városré-
szek közvetlen kapcsolatának biz-
tosítására, a völgyfenéken veze-
tett villamospálya mellett kialakult, 
szűk közlekedési keresztmetszet 
kiváltására, a városba csatlakozó 
országos közutakat összekapcsoló, 
a belváros északi oldalán, a domb-
vállon vezetett Északi és a belvárost 
körülölelő Keleti tehermentesítő 
főközlekedési út létesítésére.

A kormányhatározat alapján 
Miskolc önkormányzata négy pro-
jektjavaslathoz megvalósíthatósá-
gi tanulmány elkészítésére nyújt 
be pályázatot. A közlekedésfejlesz-
tés kiemelt projekt-előkészítési pá-
lyázatai száz százalékos támogatást 
kapnak. Így az önkormányzat a pá-
lyázat bruttó összköltségét, 374 mil-
lió forintot teljes egészében támoga-
tásként igényli.              Sz. S. | fotó: J. Á.

Az elkerülő útnak a 3as és a 26os utat összekötő szakaszára is készül terv

Ülésezik a közgyűlés
Soron következő ülését tartja november 15-én, csütörtökön Miskolc 
képviselő-testülete.  Az előzetesen közzétett napirend szerint tárgyal-
nak egyebek mellett az önkormányzat idei költségvetési rendelete, va-
lamint a civil szervezeteket érintő, közszolgáltatási szerződések módo-
sításairól, pályázat benyújtásáról kísérleti foglalkoztatási programok 
támogatására. Javaslat kerül a grémium elé a 2013. évi ellenőrzési 
terv megállapítására, és a „Hatékony helyi innovációs rendszerek ki-
alakítása” projekthez biztosított önerő csökkentésére is. 

Projektjavaslatok:
» Jelenleg 2505. számú, három számjegyű úttá átminősítendő, Varga-hegyen átveze-
tő közlekedési út korszerűsítése a 51+010 – 61+206 km szelvények között, meghosszabbítva a 
tervezett ÉTM útig.

» Északi tehermentesítő (ÉTM), három számjegyű (261. lehetséges számú) főút ki-
építése, a Szentpéteri kapui út (26-os számú), Felső-Majláth (2505. számú) közlekedési utak kö-
zött.

» Keleti tehermentesítő (KIM), három számjegyű (262. lehetséges számú) főút kiépí-
tése, a József Attila utca (3. számú), és a Szentpéteri kapui út (26. számú) közlekedési utak között.

» Déli tehermentesítő (DTM) út visszakötése az Andrássy úthoz.

A fűtőműről
Meghosszabbítaná az önkor
mányzat a Miskolci Városfej
lesztési Kft.vel megkötött „Fű
tőmű – Science Múzeum és 
Művészeti Központ” című pro
jekthez kapcsolódó megbízási 
szerződés idejét.

Mint ismeretes, az önkor-
mányzat sikeres pályázatot 
nyújtott be a Science Múzeum 
létrehozására a volt egyete-
mi fűtőmű területén. A meg-
valósítás előrehaladása során 
áttekintették, átszervezték a 
projektmenedzsment struk-
túráját. Megállapították, hogy 
a kialakított együttműködé-
si rendszer, valamint a pro-
jekt kivitelezésének stádiuma 
folyamatos monitoring-tevé-
kenységet igényel.

A képviselő-testület dönté-
sének megfelelően az önkor-
mányzat márciusban a Mis-
kolci Városfejlesztési Kft.-vel 
kötött szerződést a „Fűtőmű 
– Science Múzeum és Mű-
vészeti Központ” című pro-
jekt megvalósításával kapcso-
latos monitoring szakértői és 
pénzügyi feladatok ellátására – 
2012. január 1-jétől december 
31-ig terjedő időtartammal. 

Most szerződésmódosítás-
sal az időtartamot kívánják 
meghosszabbítani 2013. júni-
us 30-ára, az eredetileg terve-
zett 2012. december 31. he-
lyett. Összhangban a projekt 
módosított befejezési idő-
pontjával, a megbízási díj teljes 
összegének változatlanul ha-
gyásával.                                 Sz. S.
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November 10. | szombat » Futsal: Magyar Kupa, Astra Kiskunfélegyháza – DVTK-
Vénusz-Szabadidőközpont. Kiskunfélegyháza, 17.00 » Vízilabda: OB I/B, Miskolc Városi Sportiskola 
– Tatabányai Vízmű Sport Egyesület. Kemény Dénes Városi Sportuszoda, 11.00. » Sportlövészet: 
MVK kupa. MVK-lőtér, 10 óra.

November 11. | vasárNap » Röplabda: NB I: Albrecht-MVSC-MVSI – Aluprof-TF-
Budapest. Csokonai utcai csarnok, 17.00 » Futás: Barátság Maraton. Egyetemi körcsarnok, 10.30. » 
Asztalitenisz: Területi II. osztályú egyéni ranglistaverseny. Szemere Középiskola, 10 óra.

November 13. | kedd » Labdarúgás: Ligakupa, DVTK – DVSC. Diósgyőri stadion, 17.00.

November 16. | péNtek » Labdarúgás: NB I, Lombard FC Pápa – DVTK. Pápa, 17.00 » 
Jégkorong: MOL Liga, Miskolci Jegesmedvék – Dab.Docler. Jégcsarnok, 18.30 » Kosárlabda: 
NB I, DKSK-Miskolc – Ceglédi EKK. Generali Aréna, 17.00 » Kézilabda: NB II Észak-kelet: MVSI – Deb-
receni EAC. Egyetemi körcsarnok, 16.00 » Szabadidősport: Futótúra. Kisgyőr, Faluház, 14.00.

November 17. | szombat » Úszás: XXV. Bitskey Zoltán Emlékverseny. Kemény Dénes 
Városi Sportuszoda, 10.00.

November 18. | vasárNap » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci Jegesmedvék – HC Nové 
Zámky. Jégcsarnok, 18.00 » Futsal: NB I, Kiskunfélegyházi Mókusok – DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont. 
Kiskunfélegyháza, 17.00 » Floorball: OB2, Miskolci SzFSE – Neumann FSE „B”. Generali Aréna, 15.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Macikkal a válogatottak
A héten az U20-as és a felnőtt jég-
korong-válogatott is a Miskolci 
Jegesmedvék játékosaival a sorai-
ban szállt harcba.

Az MJJSE vezetőedzője, Tim 
Kehler irányította utánpótlás-
csapat november 8. és 10. között 
az olasz–osztrák–szlovén határ-
nál található itáliai Pontebbában 
vesz részt a Négy Nemzet Tor-
nán. Az együttest a Macik-
tól Orosz Szilveszter, Miskol czi 
Márk, Nagy Krisztián és Ritó 
László erősíti a franciák (ellenük 
3–1-re kikaptak a magyarok az 
első körben), olaszok és szlové-
nek elleni mérkőzéseken.

A felnőtt válogatott nagyon 
fontos három mérkőzést vív a 
hét végén. Péntektől vasárna-
pig az olimpiai selejtező tor-
nán, a Papp László Budapest 
Sportarénában Hollandia, Hor-
vátország és Litvánia ellen vív-
hatja ki a továbbjutást Diego 
Scandella csapata. A kanadai–
olasz szakembernek ez lesz az 
első tétmérkőzése a válogatott 
élén, eddig az október végén 
menesztett Kevin Primeau se-
gítője volt.

A bő keretben a Miskolci Je-
gesmedvék öt játékosa is he-
lyet kapott, a keretszűkítés-
nek azonban a Szirányi Bence, 
Láda Balázs, Nagy Gergő trió 

áldozatául esett, így Hegyi 
Ádám és Budai Krisztián kép-
viseli a sárga-feketéket a téli 
olimpiára való kijutásért vívott 
harcban.

A nemzeti együttes célja 
egyértelműen a továbbjutás: 
pénteken (lapzártánk után) 
a litvánokkal, szombaton a 
horvátokkal, vasárnap pe-
dig a hollandokkal játszanak 
Budaiék. Tornagyőzelem ese-
tén 2013. február 7. és 10. kö-
zött a dániai Vojensben a há-
zigazdákkal, a fehéroroszokkal 
és a szlovénekkel mérkőzhet 
meg Scandella gárdája. Ennek 
a kvartettnek a győztese jut ki 
a 2014-es szocsi téli olimpiára.

S. P.

Itthon hibátlan az MVSI
Három győzelemmel és négy ve-
reséggel áll az NB II Észak-kele-
ti csoportjában a Miskolc Városi 
Sportiskola férfi kézilabdacsa-
pata.

Az MVSI hazai pályán eddig 
százszázalékos (a Hajdúszo-
boszlót, a Berettyó MSE-t és a 
Fehérgyarmatot legyőzte), míg 
idegenben nyeretlen, kikapott 
Demecserben, Nyírbátorban, 
Mátészalkán és Nádudvaron is. 
Miskolcon tehát mindhárom 
mérkőzését megnyerte, míg ide-
genben valamennyit elvesztette 
Montovay Péter csapata, így je-
lenleg a tizedik helyen áll a ta-
bellán.

A fiatal gárda – a tapasztal-
tabb társakkal, például Smiger 
Gergellyel és Kocsis Csabával 
kiegészülve – Miskolctól távol 
bizonytalanabb teljesítményt 
nyújt, ám idővel „elsajátítható” 
az idegenbeli siker titka.

– Ilyen az NB II, fiatal csapa-
tunk van, ők még nem tudják 
úgy kezelni a helyzetet – magya-
rázta Kocsis Csaba. – Idegen-
ben van egy adott hazai közön-
ség, akik töretlenül buzdítják 
sajátjaikat. Ezek az együttesek 
otthon tesznek meg mindent 
a bentmaradás érdekében, sőt, 

idegenben talán nem is pörög 
annyira a csapatunk. Ezen át kell 
lépni, s ha egyszer nyerünk ide-
genben, akkor úgy gondolom, 
átszakad egy gát, és könnyebben 
jönnek majd a sikerek – bizako-
dott az együttes rutinos beállósa.

Az MVSI vezetőedzője, 
Montovay Péter elmondta, azt 
kapta eddig a bajnokság során, 
amire számított.

– Játéktudásunk alapján – 
mely, bátran állíthatom, sem-
mivel sem kisebb a rivális csa-
patokénál – partnerei vagyunk 
ellenfeleinknek. Rutinbeli hiá-
nyosságaink vannak, ám az idő 
múlásával ezek javulnak majd. 
Az őszi szezonra pontszám-
ban ötven százalékot, tíz-tizen-
egy egységet terveztem, most 
hat pontnál járunk, és van hát-
ra még négy forduló, ebből ket-
tő-kettő hazai és idegenbeli, te-
hát megvan az esélyünk, hogy 
a célt teljesítsük. Összességében 
a biztos bentmaradás, az 5–8. 
hely elérése a cél, ez 20-22 pont-
ban kell, hogy megmutatkozzon 
a pontvadászat végén – árulta el 
a tréner.

A miskolciak pénteken (lap-
zártánk után) Bőcsre látogattak, 
míg jövő hét pénteken a Debre-
ceni EAC-ot fogadják.               S. P.

» Fantasztikus hajrával, remek második félidei teljesítményével legyőzte szerdán a so-
káig vezető, bajnoki második PEAC-Pécset a női kosárlabda NB I 9. fordulójában a DKSK-Miskolc. 
A félidőre 30–44-es vendégelőnnyel vonultak a csapatok, ezután hagyta állva a baranyaiakat Pe-
resztegi Nagy Ákos együttese Bukovszki Mónika és Maja Škorić vezetésével.

» Oda a veretlenség. Először szenvedett vereséget a bajnok DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont együttese a női futsal NB I 2012-13-as kiírásában. Sárréti Géza csapata az eltil-
tott Újvári Krisztina nélkül hazai pályán 6–1-re kapott ki az Univerzumtól a 6. fordulóban. Szom-
baton kupamérkőzést játszanak Csepregi Gabrielláék.

» Fölényes győzelem. Szombaton teljes fordulót rendeztek a férfi NB I-es asztalitenisz-
csapatbajnokságban. A Borsod Volán együttese ezúttal hazai környezetben szerepelt, ellenfele a 
táblázaton egyetlen hellyel és egy ponttal mögötte helyet foglaló ATSK Szeged gárdája volt, s a 
miskolciak 12–6-ra nyertek.

röviden ›››››››››››››››››››››››

Jubilál a Bitskey-emlékverseny
25. alkalommal rendezik 
meg jövő hét szombatján a 
Bitskey Zoltán úszó emlék-
versenyt a Kemény Dénes 
Városi Sportuszodában.

Hölcz Péter versenyigazgató el-
mondta, a jubileum kapcsán érde-
mes visszagondolni az elmúlt idő-
szakra is.

– 1988-ban hunyt el a megmé-
rettetés névadója, Bitskey Zol-
tán, aki részt vett az 1924-es pári-
zsi olimpián. Még abban az évben 
megrendeztük az emlékének szen-
telt versenyt, ám akkor nem gon-
doltuk volna, hogy bő két évti-

zeddel később nagy hagyományai 
lesznek ennek az egykor szűk körű 
viadalnak. A sok-sok év alatt 14 
ország 18 városából vettek részt 
úszók az emlékversenyen, köz-
tük olyan sportolók, mint a há-
rom olimpiára is kijutó miskolci 
Kerékjártó Tamás – elevenítette fel 
a múltat Hölcz Péter.

November 17-én harminc 
számban állnak rajthoz az úszók, 
s összesen 93 eredményhirde-
tés lesz. Délelőtt a rövidebb tá-
vokon a gyerekek, míg délután a 
hosszabb számokban a felnőttek 
méretnek meg, tehát a legkiseb-
bektől a legidősebbekig minden 
korosztály képviselteti magát szer-
te az országból és a határon túlról. 
A Bitskey Zoltán-emlékverseny 

ugyanis a Testvérvárosok kupá-
ja is egyben, így Kassa, Katowi-
ce, Ostrava, Aschaffenburg, Zenta 

és Marosvásárhely úszóklubjai is 
meghívást kaptak a Kemény Dé-
nes Városi Sportuszodába.

– Az esemény rangját jelzi, hogy 
a legeredményesebb hazai egyesü-
let, a Kőbánya SC adta le először 
jelentkezését. A nevezés jövő hét 
szerdán zárul – tette hozzá a ver-
senyigazgató.

Szabó Brigitta, a Miskolc Városi 
Sportiskola Nonprofit Kft. ügyve-
zető igazgatója bejelentette, jövőre 
Miskolc, a sportuszoda adhat ott-
hont az országos úszó gyermek-
bajnokságnak, így 2013-ban is lesz 
rangos verseny a Kemény Dénes-
ben. Az egyesület vezetője elmond-
ta, elindult az MVSI megújult hon-
lapja is, mely számos újdonságot 
– életútkövető-rendszer, csekkes 
tagdíjbefizetés – is hozott magával 
TAO-s forrásból.

S. P. | fotó: V. Cs.

Honvéd – DVTK a kupában és bajnokin is
A legjobb nyolc közé kerülé-
sért a Budapest Honvéddal 
játszik a Magyar Kupában a 
DVTK. 

Kevés első osztályú csapat maradt 
talpon a Magyar Kupában, a leg-
jobb tizenhat közé az élvonalbeli 
DVSC, Videoton, Győri ETO, Hon-
véd, Paks, Siófok és DVTK mellé 
NB II-es – Nyíregyháza, Vác, Zala-
egerszeg, Szolnok, Vasas, Békéscsa-
ba – és NB III-as – Tiszaújváros, Lé-
tavértes, Dunaújváros – együttesek 
is szép számmal jutottak. A Diós-
győrt a Budapest Honvéd után húz-
ták ki a sporttelevízió műsorában.

– Egyértelműen fontos nekünk 
a sorozat, a Magyar Kupának ko-
moly rangja van. Lehetett volna egy 
kicsit nagyobb szerencsénk is, de 
így alakult, ezt tudomásul kell ven-
ni. Ugyanakkor alacsonyabb osztá-
lyú csapathoz utazni, és ott kivívni 
a továbbjutást sem egyszerű, hiszen 
tudjuk, sok NB I-es együttes elvér-
zett alacsonyabban rangsorolt el-
lenfelével szemben – mondta a va-
sárnapi sorsolás kapcsán a DVTK 
vezetőedzője.

Mivel bajnokin december elsején 
találkozik a két csapat (a tavaszról 
előrehozott 17. fordulóban), a ku-

papárharcot pedig a tervek szerint 
november 21-én és 28-án rendezik 
(Marco Rossi együttese kezd ott-
hon), rövid időn belül háromszor is 
összecsapnak a felek.

– Kicsit pikáns ez, nem lesz egy-
szerű, de mi lenne az? Természe-
tesen azt szeretnénk, hogy ha ne-
hezen is, de sikerüljön túllépnünk 
a Kispesten. Játékban és a helyze-
tek értékesítésében is csiszolódunk, 
így bízom a továbbjutásban, a nyolc 
közé kerülés már szép teljesítmény 

lenne – mondta Sisa Tibor, aki ép-
pen a Budapest Honvéddal nyert 
Magyar Kupát 2009-ben.

José Luque sem örült a fővárosi 
együttesnek, de amondó, ha mesz-
szire akarnak jutni a sorozatban, el-
engedhetetlen, hogy a piros-feketék 
elleni párharcból is győztesen jöjje-
nek ki.

– Kicsit szerencsétlennek érzem 
magunkat, amiért a Honvéddal ke-
rültünk össze, mert jó együttesnek 
tartom a Kispestet, én személy sze-

rint jobban örültem volna, ha elke-
rüljük őket a legjobb nyolc közé ju-
tásért. Persze, mindez nem számít, 
ha az a célunk, hogy megnyerjük 
a Magyar Kupát: akkor mindegy, 
ki került az utunkba, le kell győz-
nünk a párharc során. Mert a cé-
lunk nem lehet más, mint a sorozat 
megnyerése, nagyon szép lenne, 
és presztízst is jelentene a DVTK-
nak, ezért kell mindenkit legyőz-
nünk – mondta el lapunknak a 
csapatkapitány.              S. P. | fotó: M. L.

Megszakad végre a negatív sorozat?
Érdemes lesz a röplabdázás bará-
tainak kilátogatni vasárnap dél-
után a Csokonai utcai csarnokba, 
az Albrecht MVSC MVSI – Aluprof-
TF NB I-es női találkozóra. Talán 
segíthetnek a csapatnak abban, 
hogy újra győzzenek.

Az összecsapás legfőbb kérdése: 
megszakad-e végre a miskolciak 
negatív sorozata? A zöld-fehé-
rek ugyanis a bajnokság eddigi 
szakaszában két, egymástól tel-
jesen eltérő arcukat mutatták.

Toma Sándor edző csapata 
káprázatosan kezdte az idényt, 
sorozatban négy győzelmet 
könyvelhetett el, és a bajnoki 
táblázat élére ugrottak. Ám ez-
után a vasutasok vesszőfutásba 
kezdtek. Egymás után öt veresé-
get szenvedtek.

– Jó lenne, ha egyesek ismét a 
bajnokság elején mutatott szint-
re építenék fel magukat, kü-
lönben az előttünk álló mér-
kőzéseken is több kellemetlen 
meglepetés érhet bennünket – 
nyilatkozta legutóbb a szakveze-
tő. Csapata ugyanis kikapott az 

ifjúsági válogatott elleni bajnoki 
mérkőzésen.

A balszerencse is sújtja a gár-
dát, ám ezzel nem lehet megma-
gyarázni az öt vereséget. Hazai 
környezetben teljesen reális esé-
lyük volt megverni a Békéscsabát 
és a Vasast, ezek az összecsapások 
mégis elúsztak. A BSE, valamint 
az ifjúsági válogatott elleni talál-
kozók pedig örök rejtélyt jelen-
tenek. És akkor most itt az újabb 
feladat, amely egyáltalán nem 
ígérkezik könnyen megoldha-
tónak! A TF együttese a táblázat 
második helyét foglalja el, erős, 
egységes gárdáról van szó.

– Számomra is az a kérdés, 
hogy melyik arcát mutatja csa-
patom – latolgatta az esélyeket 
Toma Sándor. – A TF ellen csak 
maximális fordulatszámon pö-
rögve lehet jó eredményt elérni. 
Számunkra most minden apró 
sikermorzsa rendkívül fontos, 
mert baj lehet az önbizalommal 
is. Az alapvető változást azon-
ban a hozzáállásban kell meg-
mutatniuk a lányoknak, csakis 
így lehet keresnivalónk.          D. L.

Orosz (elöl) és Budai is bizonyíthat 
a válogatottban
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APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

Akció 2012. 11. 10-től 2012. 11. 16-ig
Arilux mosógél 4 l, színes, fehér 275 Ft/l 1099 Ft
Persil Duo mosókapszula, 15 db-os, 86 Ft/db 1299 Ft
Alex padló-, járólaptisztító, 750 ml, 532 Ft/l 399 Ft
Coccolino öblítő konc. 2 l, 575 Ft/l 1149 Ft
Clin ablaktisztító spray, 500 ml, 998 Ft/l 499 Ft
Silan öblítő, 1 l  499 Ft
Tomi Kristály Baby mosópor, 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Ariel gélkapszula, 16 db-os, 106 Ft/db 1699 Ft
Dosia gélkapszula, 12 db-os, 83 Ft/db 999 Ft
Brise Glade levegő-illatosító, gél, 150 g, 2660 Ft/kg 399 Ft
Pantene hajbalzsam, 200 ml, 2000 Ft/l 399 Ft

l Pozsony 7000 Ft 2012. december 1. és 2012. december 15.
l zakoPane 5000 Ft 2012. december 1. és 2012. december 15.
l  krakkÓ- 

zakoPane 15 000 Ft 2012. december 1–2. és 2012. december 15–16.
l Bécs 7000 Ft 2012. december 2. és 2012. december 16.
l  Bécs- 

Máriacell 25 000 Ft 2012. december 8–9. és 2012. december 15–16.

cím: Miskolc, arany János u. 19., fszt. 2. 
Tel.: 46/344-454

weB: www.koloMBuszTours.hu

advenTi aJánlaTaink:

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

NYÍLT NAP
A Fényi Gyula JezsuiTa GiMnáziuM és kolléGiuM 

2012. november 20-án, kedden 8.00 és 12.00 óra között  
nyílt napot tart, 

melyre az érdeklődő diákokat és szüleiket szeretettel várjuk.  
Azokat a negyedikes és nyolcadikos fiúkat és lányokat hívjuk, akik szeretnének többet tudni  

a világról és egy erős keresztény iskolai közösségbe tartozni. 

www.jezsu.hu 

CARTOUR SÍUTAK!
5% KEDVEZMÉNY A HIRDETÉSRE HIVATKOZVA*

AUSZTRIA – SCHLADMING, FERIENALM, 12. 06.–12. 09.:  56 300 Ft/STÚDIÓ/3 ÉJ

BESÍZÉS SZLOVÁKIÁBAN 12. 01.–12. 22. (CERTOVICA):  13 600 Ft/fő/4 nap

OLASZORSZÁG-RAVASCLETTO, HOTEL***+FP+wellness:  16 100 /fő/éj

ADVENT BÉCSBEN, MISKOLCRÓL:  8800 Ft/fő/nonstop út

REPÜLŐS SZILVESZTER PÁRIZS VAGY LONDON 5 NAP:  89 900 /fő+ILLETÉK

ABU DHABI télből a nyárba:  218 900 Ft-tól/fő+ill.+vízum

* a síutak alapárára vonatkozik!

a részletekről érdeklődjön irodánkban!
3530 Miskolc, Arany J. u. 11–13. (Arany Corvin fszt. 5.)

Tel.: 46/506-299. Nyitva tartás h–p: 9–18 óra. 

www.cartour.hu. E-mail: miskolc@cartour.hu



November 10. | szombat
16.30 | Avasi kézműves játszóház. Avasi Gimnázi-

um, színházterem.

November 11. | vasárNap
10.30 | Csipkerózsika. Csodamalom Bábszínház.
14.00 | Márton-napi ünnep. Gyertyamártás, 

tökfaragás, játszóház, vásár, teaház, euritmia-
bemutató, hagyományos lámpásfelvonulás. Há-
mori Waldorf Iskola.

16.00 | Márton-napi vásári forgatag. Az Arany-
kapu Társulat élőzenés, hagyományőrző, interaktív 
előadása. Vásári kikiáltók, lóvásár, mutatványosok, 
medvetáncoltató, daltanítás, libás gyermekjáté-
kok, népszokások, „Ludas Matyi”, diafilmvetítés, 
mesemondó. Győri kapui református templom, kö-
zösségi terem.

November 12. | hétfő
19.00 | Maga lesz a férjem. Zenés vígjáték 

Szacsvay László, Hűvösvölgyi Ildikó, Mikó István 
szereplésével. Avasi Gimnázium, színházterem.

November 13. | kedd
15.00 | A magyar nyelv napja. Előadó: Somorjai 

Lehel. Móra Ferenc Könyvtár.
15.00–18.00 | Modellrajz-stúdió. Tanulmány-

rajz-fejlesztő és művészetelméleti ismereteket bő-
vítő szakkör diákoknak és felnőtteknek. Portrémin-
tázás. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

18.00 | Ablakszobrok. Diákok által készített ablak-
szobrok díszítik novemberben a Miskolci Nemze-
ti Színház ablakait. A tárlatot az Úri muri előadása 
előtt nyitják meg különleges fényjáték és térze-
ne kíséretében.

18.00 | Emlékpróba Kesselyák Gergellyel. Szín-
háztörténeti és Színészmúzeum.

November 14. | szerda
09.00 | V. B.-A.-Z. Megyei Gitár Találkozó. Erkel 

Ferenc Zeneiskola.
13.30 | Röfi regénye. Kiss József könyvének filmve-

títéssel egybekötött könyvbemutatója. József At-
tila Könyvtár.

17.00 | Csete György Ybl-, Kossuth- és Prima 
Primissima-díjas építész könyvbemuta-
tóval egybekötött előadása és filmvetíté-
se. Kós-ház.

17.00 | Őslényvadászat Magyarországon. Kor-
dos László, a NYME TK-FKI egyetemi tanára vetí-
tettképes előadása. Móra Ferenc Könyvtár.

November 15. | csütörtök
19.00 | Gyöngy bérlet. A Miskolci Szimfo nikus  

Zenekar hangversenye. Műsoron Corelli, Mozart, 
Marcello, Händel. Művészetek Háza.

November 16. | péNtek
16.00 | W. A. Mozart: Figaro házassága. Opera-

klub. Miskolci Csodamalom Bábszínház.

16.00 | A könyvtár vendége Grecsó Krisztián 
író. József Attila Könyvtár.

November 17. | szombat
09.00 | Alakrajz és kortárs művészeti előadás. 

Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművésze-

ti gyermekfoglalkozás 7–14 éves gyermekeknek. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

November 18. | vasárNap
10.30 | Meseláda. Csodamalom Bábszínház.
15.30 | Játsszunk zenét a szimfonikusokkal! 

Történetek ütemvárosból. A Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar koncertje gyerekeknek, szülőknek és 
nagyszülőknek. Művészetek Háza.

16.00 | Tréfás farkas. Paravános bábjáték, az 
Aranykapu Bábszínház előadása. Győri kapui refor-
mátus templom, közösségi terem.

kiállítás:
» A szegénységről máshol – másképpen. Sztacho 

Éva Szudánban készült fotóiból összeállított kiállí-
tás november 16-ig tekinthető meg. II. Rákóczi Fe-
renc Megyei Könyvtár.

» Kilencedik Kunszt. Kő, papír, olló. A Nagy Kunszt 
Kortárs Képzőművészeti Tanulmányi Múzeum ki-
állítása, megtekinthető november 24-éig. Miskolci 
Galéria, Rákóczi-ház.

» Az otthon otthontalansága. Lenkey-Tóth Péter 
festőművész tárlata december 1-jéig látogatható. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
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November 12. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Nagykörút, 
közéleti magazin (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a 
Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 189. évad, fél-
óra a Miskolci Nemzeti Színházban (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Csap-
dában, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

November 13. | 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 Gyomok között, amerikai film (Hálózat TV) (16) 
23.00–06.00 Képújság.

November 14. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Dimen-
zió, esélyegyenlőségi magazin (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 
ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 
Csendes vadász, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

November 15. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Aki-
nek sebeivel gyógyultatok meg…” (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 
ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Tájoló 
(Hálózat TV) (12) 23.00–06.00 Képújság.

November 16. | péNtek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Öko-házak 
(Hálózat TV) 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.) 19.25 189. évad, félóra a Miskolci Nemzeti 
Színházban 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 401-es járat, amerikai film (Háló-
zat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

November 17. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szent-
földi szent helyek üzenete (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, 
közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hír-
háló (Hálózat TV) 21.00 SlágerMix Attilával (Hálózat TV) (6) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) (12) 23.00–
07.00 Képújság.

November 18. | vasárNap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Ben-
cze-show (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kultu-
rális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösz-
szefoglaló 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Miért pont az én lányom?, amerikai film (Hálózat TV) (16) 
23.00–07.00 Képújság. 

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

November 8–14. | 15.15, 17.30 Lorax; amerikai animációs film | 6 | 
(Béke-terem) | 15.30 Albert Flórián; ff. magyar dokumentumfilm | KN 
| (Uránia-terem) | 17.45 Európai Panoráma: Bor, tangó, kapufa; fel-
iratos dán vígjáték | 16 | (Uránia-terem) | 19.45 Európai Panoráma: 
Reality; olasz–francia film | 16 | (Béke-terem) | 20.00 Európai Panorá-
ma: Párizs – Manhattan;  feliratos francia romantikus vígjáték | 12 | | 
(Uránia-terem). 

November 15–18. | 15.15 Popper Péter: Állatokról, emberekről; magyar 
dokumentumfilm | 12 | (Béke-terem) | 15.30 Európai Panoráma: Mindenki 
a mennybe megy; feliratos román–holland film | 16 | (Uránia-terem) | 17.30 
A maflás; amerikai akcióvígjáték | 12 | (Béke-terem) | 17.45 XXI. Francia 
Filmnapok: A szerelem három évig tart; feliratos, francia–belga vígjáték 
| 16 | (Uránia-terem) | 19.45 XXI. Francia Filmnapok: Szerelem a hatodi-
kon; feliratos, francia vígjáték | 12 | (Béke-terem) | 20.00 Európai Panoráma: 
Amíg alszol; feliratos, spanyol horror | 18 | (Uránia-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | kor-
határ | kezdési időpontok
Alkonyat maraton – Hajnalhasa-
dás 1. (MB) | 12 | 21.45 (sze)
Alkonyat maraton – Hajnalhasa-
dás 2. (MB premier) | 12 | 00.01 (csak 
11.15–én)
Lopott szavak (MB premier) | 12 | 
12.30 (szo–v), 15.15, 17.30, 19.45 – 
21.45 (p–szo)
A maflás (MB premier) | 12 | 11.15 
(szo–v), 13.30, 15.45, 18.00, 20.15 – 
22.30 (p–szo)
Alex Cross (F premier) | 16 | 10.45 
(szo–v), 13.15, 15.30, 17.45, 20.00 – 
22.15 (p–szo)
Rontó Ralph (MB digitális 3D) | 12 | 
10.30 (szo–v), 14.30, 16.30
Az utolsó műszak (F) | 16 | 13.00 – 
22.30 (p–szo)
Silent hill – Kinyilatkoztatás (F di-
gitális 3D) | 18 | 18.30 – 20.30 (kivé-
ve sze)
007 – Skyfall (MB) | 16 | 11.30 (szo–v), 
13.00, 16.00, 17.30, 19.00, 20.30 – 
22.00 (p–szo)

007. – Skyfall (F) | 16 | 14.30
Asterix és Obelix – Isten óvja Bri-
tanniát (MB digitális 3D) | KN | 10.30 
(szo–v), 15.00, 17.15
Asterix és Obelix – Isten óvja Bri-
tanniát (MB) | KN | 12.45 (szo–v)
Sammy nagy kalandjai 2. (MB digi-
tális 3D) | 6 | 11.00 (szo–v)
Magic Boys (MB) | 16 | 22.00 (p–szo)
Kertvárosi kommandó (MB) | 16 | 
19.30 (kivéve sze), 20.30 (sze)
Lorax (MB digitális 3D) | 6 | 10.00 
(szo–v), 14.00
Taken 2. (F) | 16 | 20.00
Parajelenségek 4. (F) | 16 | 21.45 (p–
szo)
Hotel Transylvánia (MB) | 12 | 11.00 
(szo–v)
Hotel Transylvánia (MB digitális 3D) 
| 12 | 12.00 (szo–v) 16.00, 18.00
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül. A 13 óra előtti kezdési időpontok 
csak szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak pén-
tekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – november 8–14. ››››››››››››

» Vasárnap, 11-én, a negyed 12 órai szentmise keretében áldják meg a Márton-napi új-
bort, délután 3 órakor pedig a Fráter György Katolikus Gimnázium tanulóinak lesz szentmiséje a 
minorita templomban, ugyanaznap 4 órakor mocorgós szentmisét mutatnak be a rendház ebéd-
lőjében a kisgyermekes családoknak. Ugyancsak a minorita plébánia híre, hogy 15-én, csütörtö-
kön zarándokutat szerveznek a szlovákiai Radra, ahol délután 4 órakor szentmisét mutatnak be 
a vértanúhalált halt minorita szerzetesek emlékére. Az útra a plébániai irodán lehet jelentkezni.

» Hétfőn, november 11-én folytatódik a Szent Anna Kolping-akadémia programja, 
este fél 7-től Dolhai Lajos, az egri szeminárium rektora tart előadást A Hit évének jelentősége cím-
mel a Szent Anna Kolping-házban.

» A Keresztény Pedagógiai Műhely következő előadására 14-én, szerdán délután 
3 órakor kerül sor, a Vörösmarty Katolikus Általános Iskolában Görbe László piarista tart előadást, 
melyre nemcsak a katolikus iskolák pedagógusait várják.

hArAng-hírek ››››››››››››››

HIrDetés

Ablakszobrok a színházban. Az Ablakszobrok közel négy négyzetméter alapfelületű plasztikák, 
amelyek gipszből, műanyagból, fóliából, drótból, hulladékokból, esetleg már nem használt színházi kellé-
kekből készülnek. Hét miskolci iskola diákjai készítették a térbeli alkotásokat, melynek témája az ember. 
Nevükhöz híven a színház ablakaiban lehet majd látni ezeket november 13-án, este 6 órától, körülbelül két 
héten át. Képünkön a Déryné utcai homlokzat 1:10 arányú makettje látható az ablakszobrokkal.

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

DuMa JaM
litkai gergely, Hadházi lászló és aranyosi Péter 

egyszerre dumálnak a színpadon! 

2012. november 22., csütörtök,  
19.00 óra
Jegyár: 2200 Ft

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

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

A Miskolci szimfonikus Zenekar  

2012. november 15-én,  
csütörtökön, 19 órakor

rendezi meg 

Gyöngy bérletének 
második koncertjét.

MűSOROn:  
CORELLI, MOzART, MARCELLO  

éS HändEL MűVEI
Oboán játszik: Csécsi Andrea.

Vezényel: Vashegyi György.

Jegyek a Művészetek Háza  
jegyirodájában kaphatók.

  www.mso.hu Mindenkor Sokszínűen, Önökért!

A Miskolci szimfonikus Zenekar  

2012. november 19-én,  
hétfőn, 19 órakor 

rendezi meg 

népszerű bérletének
második koncertjét az

nKA támogatásával.
Műsoron Rossini és Sztravinszkij művei, 

valamint  
Fekete-Kovács Kornél  

hegedű-szárnykürt kettősversenye.
Jegyek a Művészetek Háza jegyirodájában kaphatók.

  www.mso.hu Mindenkor Sokszínűen, Önökért!

„Játsszunk zenét  
a szimfonikusokkal!”

A Miskolci Szimfonikus Zenekar  
koncertje  

óvodások és kisiskolások számára.

2012. november 18.,  
vasárnap, 15.30 óra

Művészetek Háza
Műsorvezető és forgatókönyvíró: Csuka Tímea

Vezényel: Kovács László
Jegyek 500 Ft-os áron kaphatók  
a Művészetek Háza jegyirodájában.

(3525 Miskolc, Rákóczi u. 2., Tel.: 46/508-844)

  www.mso.hu Mindenkor Sokszínűen, Önökért!



a város lapja

MiNap

2012. november 10. | 45. hét | II. (IX.) évfolyam 45. szám

12  mozaik

Az első szőröstatu!
A magyar állatkertek közül el

sőként a miskolciban szüle
tett nagy szőröstatu. A kisfiú 

most lett kéthónapos. Dömpi 
és Sophie utóda a mérlegelés és 

centizés szerint 126 grammal, 13 
centis testhosszal és 5 centi hosz

szú farokkal látta meg a világot, 
ma viszont már alig lehet szülei

től megkülönböztetni. Az ál
latkert nagyon büszke a kis ta

tura, mert a világ állatkertjeiben 
mindössze 118 egyede él – és 

2012ben mindössze 10 jött 
világra! (fotó: Miskolc Zoo)

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

Máté Gábor: 
A sóvárgás démona
Tanulhatunk bármit a drogosoktól? 
Tudjuk egyáltalán, közülünk hányan 
szenvedélybetegek? A munkamáni
át még most is gyakran erénynek te
kintjük, az alkohol, nikotin vagy 
internetfüggőség, a szex vagy vásár
lásmánia, az étkezési zavar a „normá
lis” társadalomban sem ritka jelenség. 
A sóvárgás démonában Máté Gábor, a 
világhírű tudós a klinikai tapasztalatok 
és a legfrissebb tudományos eredmé
nyek segítségével elemzi a függősége

ket, és segíteni próbál, hogy felszabadulhassunk az érzelmeinket és 
viselkedésünket uraló erők alól. 

Magyar – angol gyerekszótár
A szótár vidám képeivel kiváló lehetőséget 
ad a gyerekeknek, hogy játékosan tanulhas
sák meg az angol szavakat. Minden magyar 
szó mellett megtalálható az angol jelentés, 
illetve egy példamondat is a két nyelven. A 
humort sem nélkülöző kedves illusztrációk, 
a sok példa és az áttekinthető szerkezet re
mekül elősegíti a nyelvtanulást.

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

Akkor és most... Az 1910 körül készült képeslapon tájékozódási 
pont a Biztosító épülete, és a kép közepén az Arany Szarvas patika. A 
jobb oldalon látható négy darab egyemeletes épület 1971ben tűnt el. 
Egykor mindegyik görög kereskedőház volt. A Széchenyi u. 3–5. szá
mú épület földszintjén a cukrászdák közül emlékezetes a Roráriusz. 
A 7. számú épületben patyolatmosoda működött, míg a 9. számú a 
XVIII. század közepétől fogadó volt, „Fekete sas” néven. Volt itt persze 
órás, puskaműves, női ruhabolt, szűcsmester, szabó és ügynök, hiszen 
a boltíves kapukon belül élénk kereskedelem folyt. Valószínű, sokak 
emlékezetében él a Székelykert, vagy a Béke étterem, amely 1970ben 
zárt be. A négy épület lebontása és a helyén egy oda nem illő épület
együttes megjelenése megváltoztatta a történelmi belváros hangulatát. 
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

hétforduló ›››››››

153 éve, 1859. november 4én 
nyílt meg a színházépülettel szem
ben a „Pest városához” címzett 
szálloda. Az egyemeletes reprezen
tatív étterem, kávéház, és emele
tén vendégszobákkal invitáló „in
tézmény” tulajdonosa Fejér József 
volt. Helyén négy évtized múlva 
épült az „Arany Csillag” szálloda, 
étterem és kávéház.

151 éve, 1861. november 5én 
lépett életbe az ún. provizórium. 
1865ig ez az osztrák önkényura
lom visszatérését jelentette. Királyi 
leirat tiltotta meg a megyei és a vá
rosi önkormányzatok működését. 
Miskolcra királyi biztos érkezett, vá
laszul a városi tisztikar lemondott.

„A bor összehozza az embereket”
Szent Márton napja, no
vember 11. a borászok 
egyik legjelesebb nap
ja: az újbor ünnepe. A 
görömbölyi pincesoron 
számos hobbi és hivatásos 
borász tölti mindennapjait, 
köztük Ducsai Attila.

Az eredetileg ács szakmá
jú Ducsai Attila két éve tagja a 
Miskolczi Pincék Asztaltársasá
gának, ám a pincetulajdonosok 
számát már hat éve gyarapítja. 
Az, ami a pincészet, a borkészí
tés felé sodorta, egy egyszerű, 
mégis meghatározó érzés.

– Mindig tetszett az egri 
Szépasszonyvölgy. Egy bará
tomnak pedig itt volt pincéje, a 
görömbölyi pincesoron, így itt 
is sok időt töltöttem. Egyszer 
előttem szívta fel lopóval a bort. 
Annyira megtetszett a hangula
ta, hogy elhatároztam, szeretnék 
egy pincét – mesélt a kezdeti el
határozásról. Az élet úgy hozta, 
hogy végül barátjától vette meg.

A pince akkor még csupán 
egy részből állt, a magát hobbi
borásznak tituláló Ducsai Atti

la azonban faragásaival egy igazi 
különlegességet varázsolt belőle. 

– A bor a hobbim, ahogyan 
a pinceásás is. A bor összehoz
za az embereket. Nincs saját sző
lőm, nincs rá időm. Olyat vá
sárolok, amilyet épp szeretnék 
– mondta. Az újbora még nem 
készült el. Kedvence nincs, de 
mint a legtöbb ínyenc, vallja: az 
igazi bor száraz.

– Talán a furminthárslevelű 
házasítást szeretem a legjobban, 
ilyet készítettem is, és a Göröm
bölyi ősz eseményén aranyér
mes lett, de szeretem a cabernet
et, a kékfrankost is. Nyáron több 
fehér bor fogy nálunk, míg télen 
inkább a vöröseket vesszük elő – 
tette hozzá.    Kiss J. | fotó: Juhász Á.

köztünk élnek ››››››››››››

HIrDeTéS

sertés- 
kocsonya-
csomag

szeletelt 
sertéscomb

miskolc.auchan.hu 2012. november 10. – november  16.

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

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

általános segélyhívó: 112; 
Felnőtt háziorvosi ügyelet: 
MISeK (Csabai kapu 9–11.): 
46/560-080; MISeK Diós-
győr (Kórház u. 1.): 46/531-
799; Fogorvosi ügyelet 
(Csabai kapu 9–11.): 46/555-
666/1270; Gyer  mek házior-
vosi ügyelet (GYeK – Szent-
péteri kapu 76.): 46/412-572. 
Lelkisegély 116-123. áldo-
zatsegítő vonal: 80/225-
225. MihŐ műszaki ügyelet: 
46/379-360. MivÍz központi 
ügyelet: 46/519-339. éMász-
hibabejelentés: 40/42-43-
44. Köz terület-felügyelet: 
46/502-579. Közlekedé-
si lámpák meghibásodása 
MVK Zrt. Diszpécserszolgá-
lata (0–24 óra): 46/514-949. 
in Memoriam Temetke-
zés (ha lottszállítási ügyelet): 
46/353-909, 30/677-7958. ál-
lategészségügyi Telep (kó-
bor, elhullott állatok): 46/345-
103, 30/339-6549. 

közérdekű ›››››››

100 éve írták… 
A XX. század első harmadában di
vat volt a nyáron porzó földutakat 
olajozással portalanítani. „Most a 
fürdő bejáratától a református le
ányegylet üdülőjéig vezető utat ola
jozták, aztán a Dudujka előtt egy kis 

útszakaszt, valamint a hejőcsabai 
villamosmegállótól a mésztelepig 
vezető utat. Ehhez 52 hordó olajat, 
pontosan 104 mázsa drága olajat 
használtak... Ezért is nagy szükség 
lenne az út kiburkolására” – írta a 
Tapolcai Fürdőújság 1933. július 29
ei száma.                  Dobrossy István

799 
Ft/kg 1299 Ft/kg

HIrDeTéS

A szerelem három évig tart 
Egy fiatal pár becsvággyal és lelkesedéssel 
vág bele közös életébe. Házaséletük azon
ban három év elteltével zátonyra fut, s a vá
lás árnyékában a fiatal és kiábrándult Marc 
kidolgoz egy teóriát, amely szerint minden 
szerelem csak három évig tart. A szavatos
sági idő lejárta garantált. A szinglik közös
ségében újra ismerkedni kezd, s egy lány
nyal való találkozása felcsillantja az újabb 
szerelem lehetőségét. Lehet, hogy a „nagy 
Ő”vel még csak most találkozott? Barátai hisznek a szerelemben és 
az ő szerelmükben is – ami talán nemcsak három évig tart majd.

XXI. Francia Filmnapok. Feliratos, francia–belga 
vígjáték, korhatár 16 év
Művészetek háza, uránia-terem; nov. 15., 17.30

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


