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A ciklus utolsó ülését tartotta a 
héten Miskolc város közgyűlése, 
melyen több fontos döntés szüle-
tett. Határozott egyebek mellett a 
grémium a Salkaházi-program ki-
terjesztéséről és a Diósgyőri Futball 
Akadémia létrehozásához szüksé-
ges döntéseket is elfogadták.

Az ülés elején Orosz Lajos volt al-
polgármesterre emlékeztek a képvi-
selők, aki a közelmúltban hunyt el, 
tragikus autóbalesetben. Egyperces 
néma felállással emlékezett a gré-
mium Kiss Lajos egykori válogatott 
kajakozóra is. A napirendi pontok 
tárgyalása előtt rövidfilmet is megte-
kintett a testület arról, hogy a magyar 
kormány stratégiai együttműködési 

megállapodást kötött a Miskolcon be-
ruházó Takata cégcsoporttal.

Az önkormányzat 2014. évi költ-
ségvetése is napirendre került. En-
nek kapcsán Farkasné Hadházi Ildi-
kó, a gazdálkodási főosztály vezetője 
elmondta, az adósságkonszolidáció-
nak köszönhetően az önkormányzat 
gazdaságilag megerősödött, jelentős 
többletfeladatokat tudott vállalni, 
mint például a Salkaházi Sára-prog-
ram.

Mint ismeretes, Kriza Ákos pol-
gármester korábban jelezte, hogy a 
hatvan évet betöltött rokkantnyug-
díjasokra is ki szeretnék terjeszte-
ni a Salkaházi-programot. Az ehhez 
szükséges javaslatot is csütörtökön 
tárgyalta, és szavazta meg a grémium.

Több ingatlan átadásáról, vagy ér-
tékesítéséről is határoztak a képvi-
selők. Így például értékesítik a vas-
gyári templom földterületét a Miskolc 
Diósgyőr-Vasgyár Református Egy-
házközségnek, az egyház ugyanis 73 
éve csupán bérli a területet. Szintén 
értékesítik a Csengey G. u. 3–5. alat-
ti ingatlant a Magyar Cserkészszövet-
ség részére, ingyen kapja használatba 
az Andrássy utcai ingatlant a Miskol-
ci Rendőrkapitányság Diósgyőri Ren-
dőrőrse.

A Diósgyőri Futball Akadémia lét-
rehozásával kapcsolatos döntéseket 
is meghozták a képviselők, így nincs 
akadálya, hogy lehívják a beruházás-
hoz a rendelkezésre álló kétmilliárdos 
TAO-támogatást.

FoNtos döNtések  
az utolsó üléseN is

Lebontottak egy nyolclakásos 
társasházat a Békeszállón kedd 
délelőtt, ezzel újabb lépcsőfoká-
hoz érkezett a városvezetés által 
elindított nyomortelep-felszá-
molási program Miskolcon.

– A Fidesz – KDNP-s városveze-
tés nyomortelep-felszámolási prog-
ramja a szocialisták, a DK, a Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat és a 
Jobbik minden ellenkezése, elret-
tentő szándéka ellenére folytatódik. 
35 ezer miskolci lakos aláírása arra 
kötelez bennünket, hogy ígéretünk-
höz híven eltüntessük Miskolc va-
lamennyi nyomortelepét – mondta 
Soós Attila, a Fidesz-frakció szóvi-
vője kedd délelőtt a helyszínen, a Bé-
keszálló 7. előtt.

A most lebontott nyolclakásos 
önkormányzati tulajdonú épületről 
Soós Attila elmondta, mára egyetlen 
bérlő sem maradt benne, egy részük-
kel megegyezett az önkormányzat, a 
MIK Zrt. más önkormányzati tulaj-
donú, magasabb komfortfokozatú 
ingatlant ajánlott fel számukra. A 
többi bérle-

mény a felgyülemlett tartozás miatt 
végrehajtás alá került, és kilakoltat-
ták az ott élőket.

A szóvivő szerint Miskolc nyomor-
telepein a helyzet azután vált végképp 
elviselhetetlenné, hogy a gyurcsányis-
ta miskolci szocialisták hanyag és 
nemtörődöm módon „fészekrakó-
nak” nevezett ingatlancsaló bűnö-
zők tömegeit engedték be a környező 
falvakból Miskolc lakótelepeire, akik 
aztán a város nyomortelepei re von-
zották a hozzájuk hasonlókat. Mint 
Soós Attila fogalmazott, a szocialisták 
„ingyensegélyt mindenkinek” elvű, 
sehová sem vezető segélypolitikája és 
az MSZP-s városvezetés gyenge ren-
dészeti teljesítménye tartotta a fészek- 
és gettólakókat Miskolcon.

Több eljárás folyik párhuzamo-
san, hiszen a város területén több 
szegregá tum, szegénytelep található, 
mondta Schweickhardt Gyula pro-
jektvezető. Zajlanak a tárgyalások a 
bérlőkkel, illetve folynak a végrehaj-
tási eljárások. Jelenleg három utcában 
van előrehaladott állapotban az előké-
szítés, ezek esetében a bontási engedé-

lyeket már megkérték. 

a BékeszállóN Folytatódott  
a telepFelszáMolás

salkaházi-prograM

Több mint 32 ezer nyugdíjas kapja kézhez 
Miskolcon a napokban a Salkaházi-prog-
ram keretében folyósított, 10 ezer forintos 
támogatást. A közgyűlés jóváhagyta, hogy 
a 60 év fölötti miskolci rokkantnyugdíja-
sok is részt vehessenek a programban.

Mint ismert, a szépkorúak munkájának 
elismeréseként, irántuk érzett tiszteletének 
jeléül indította útjára a városvezetés a Sal-
kaházi Sára Miskolc Programot. A jogosul-
tak egyszeri, 10 ezer forintos támogatásban 
részesülnek. Sokan már a héten átvehették a 
támogatást.

Köztük van Solymosi Jenőné is (képünkön 
balról), aki érdeklődésünkre elmondta, nyug-
díjas társaival sokat beszélgettek a program-
ról. Mindenki örül a támogatásnak, ami nagy 
segítséget jelent számukra. Azonban nemcsak 
ezt értékelik, hanem azt a jóindulatot, gon-
doskodást és törődést is, amit a városvezetés 
és a polgármester irányukban tanúsít. Koráb-
ban ilyen kezdeményezés még nem volt Mis-
kolcon, nagyon örülnek, hogy végre rájuk is 
odafigyelnek. – Ez a program egy nagyszerű 
gondolat eredménye, sok utcabelivel beszél-
gettem erről – fogalmazta meg Gruber Ru-
dolfné is, aki szerdán kapta meg a támogatást. 
Ő is kiemelte a program gesztusértékét, mint 
mondta, igazán jólesik ez a gondoskodás, ér-
zik, hogy korosztályukra is odafigyel a város-
vezetés. Ugyanerről beszélt lapunknak Bisz-
terszki Andrásné nyugdíjas tanárnő is, akihez 
kétszer csengetett a postás a héten, mivel a fér-
je is részese a Salkaházi-programnak.

– Miskolc vezetése elkötelezett a Salkahá-
zi-program folytatása mellett. A nyugdíja-
sok jövőre is megkapják majd a támogatást 
– mondta el Kiss János, a helyi Fidesz –  
KDNP-frakció vezetője. Kiemelte, a közgyű-
lésen megszavazták, hogy a 60 év fölötti mis-
kolci rokkantnyugdíjasokra is terjesszék ki a 
programot. Előzetesen megvizsgálták a ké-
relmeiket, nagyon sok érkezett, és ők is úgy 
látták, ez egy valóban jogos és reális felvetés 
a részükről, nekik is ott van a helyük a prog-
ramban.

Mintegy 2700, 60 év feletti rokkantnyug-
díjas él Miskolcon, így a közgyűlés pozitív 
döntése után ők is megkapják a tájékoztató 
levelet a részvétel lehetőségéről. A város sze-
retné, ha minden jogosult részesülne a támo-
gatásból, így aki kicsúszott a határidőből, az 
később is pótolhatja a jelentkezést, még egé-
szen december 31-éig jelentkezhet a prog-
ramba.

kézbesítik a támogatásokat
Stratégiai együttműködési megállapodást 
kötött a kormány kedden a Takata Safety 
Sys tems Hungary Kft.-vel. A dokumen-
tumokat Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter-helyettes írta alá Stefan 
Stocker rel, a Takata Corporation elnökével. 
A Külgazdasági és Külügyminisztériumban 
tartott sajtóeseményen elhangzott, a mis-
kolci gyár az ütemtervnek megfelelően épül, 
egy hónapon belül elkezdődhet a termelés, 
majd a termékek kiszállítása.

Kriza Ákos polgármester elmondta, Mis-
kolc a rendszerváltozás nagy vesztese volt, de 
az elmúlt 4 év nyertese. – Élvezzük a kormány 
támogatását, és 
hosszú távú part-
nerre leltünk a Ta-
katában. A mai nap 
újabb bizonyíté-
ka annak, hogy a 
kormány is hosszú 
távú partnernek te-
kinti városunkat. A 
kölcsönös bizalom 
kifejezése ez a meg-
állapodás, mely 
Miskolcnak is szól 
– hangoztatta Kriza Ákos.

Stefan Stocker, a Takata Corporation elnö-
ke a miskolci beruházás folyamatát ismertet-
ve emlékeztetett, 10 hónappal ezelőtt, 2013. 
november 15-én jelentették be Orbán Viktor 
miniszterelnökkel, hogy Miskolcon fektetne 
be a Takata. – Most pedig büszkén mondha-

tom, egy hónapon belül elkezdődhet a gyártás, 
az első légzsákokat pedig októberben le is szál-
lítjuk a vevőknek. – Cégünk és a magyar part-
nerek elkötelezettsége, erőfeszítése nélkül nem 
tarthattuk volna a tervezett ütemtervet és idő-
pontokat. Képzelhetik, milyen jó érzés látni, 
hogy az elhatározás valósággá válik. Valóban 
nagyon gyorsan dolgoztak az építkezésen. A 
kezdetektől fogva élveztük a magyar kormány 
és a Nemzeti Befektetési Ügynökség támogatá-
sát – sorolta Stefan Stocker.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisz-
ter-helyettes hangsúlyozta, a japán autóipari be-
ruházásnak kulcsszerepe van az ország gazdasági 
növekedésének fenntartásában. – Miskolc vezetői-

nek hozzáállása nél-
külözhetetlen volt, 
ritkán látható ilyen 
gyors építkezés. 
Ilyen szemlélettel és 
hozzáállással szép 
reményeink lehet-
nek a jövőt illetően. 
Japán meghatáro-
zó a világgazdaság-

ban, Magyar-
ország pedig 
azt a célt tűz-
te ki maga elé, 
hogy hazánk 
legyen Euró-
pa termelési 
központja – 
mondta Szij-
jártó Péter.

stratégiai megállapodást kötött  
a korMáNy a takatáVal

Közgyűlés
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A kedd reggeli eljutási versennyel 
elkezdődött az Európai Mobilitási 
Hét programsorozata Miskolcon. 
A rendezvénysorozat csúcspontja 
hagyományosan az Autómentes 
Napon, szeptember 22-én, hétfőn 
lesz a belvárosban.

Miskolc önkormányzata tizenne-
gyedik alkalommal csatlakozott az 
európai kezdeményezéshez. Európa 
legnagyobb közlekedési-környezet-
védelmi rendezvénysorozata az idén 
„A mi utcánk, a mi jövőnk” gondolat 
köré szerveződik.

A keddi nyitóprogram, hagyomá-
nyosan, az eljutási verseny volt. Ez-
úttal is gyorsabb volt a kerékpár a 
busznál, villamosnál, a futónál és az 
autónál is. Sőt, idén Szőcs Péter 14 
perc alatt tette meg a villamos-végál-
lomás és a Városház tér közötti utat – 
ezzel rekordot döntött.

A Városház téren reggelivel várták 
a szervezők azokat, akik két keréken 

indultak reggel munkába vagy isko-
lába. Pfliegler Péter alpolgármester 
a helyszínen a kerékpározás mellett 
arra is biztatta a miskolciakat, hogy 
használják a közösségi közlekedést, 
az új villamosokat. A hét szlogenje jól 
illeszkedik Miskolc 2014–2020 közöt-
ti fejlesztési elképzeléseihez, hiszen a 
biztos jövőt szeretnék megvalósítani, 
szépíteni és fejleszteni a várost.

A héten városrészi programokat 
tartottak Diósgyőrben, a Dél-Kili-
ánban, az Avas II. és III. ütemében, 
valamint Komlóstetőn. Mindennek 
csúcspontja a hétfői Autómentes Nap 
lesz. Újdonság, hogy a rendezvényt a 
Sportcsarnok elől behozták a belvá-
rosba. Szeretnék felpezsdíteni a kerék-
páros életet, egy izgalmas, vetélkedős 
napot szervezni a Belvárosi Ligetben, 
az Erzsébet téren, a Papszeren és a Lé-
vay Gimnázium előtti téren.

A színes programok mellett hétfőn 
forgalmival lehet utazni az MVK jár-
művein. 

Amit városunk az utóbbi időszak-
ban véghezvitt a környezettudatos 
fejlesztések területén, az európai 
mércével mérve is jelentős – nyi-
latkozta Pásztor Imre, a Miskolc 
Holding kommunikációs vezetője, 
a Mobilitási Hét környezetvédelmi 
rendezvénysorozata kapcsán.

Mint mondta, a közelmúltban, a 
Tatár utcai hőközpont átadásával 
Miskolc a megújuló energia haszná-
latában elsővé lépett elő az országban. 
Ennek köszönhetően, az idei fűtési 
időszaktól kezdve geotermikus ener-
giával látják el a belvárosi lakótelepe-
ket és cégeket, illetve az Egyetemvá-
ros fogyasztóit is.

– Nálunk valósult meg Kelet-Euró-
pa legnagyobb geotermális projektje 
is – tette hozzá Pásztor Imre. Az eb-
ből származó meleg vízzel több mint 
tízezer avasi lakás fűtését biztosít-
ják. Ugyancsak a környezettudatos-

ságot mutatja az a beruházás, amely 
mintegy 1100 lakás távhőszolgáltatá-
sát megújuló alapon – faaprítékkal – 
biztosítja a Kiliáni lakótelepen. Meg-
épült Miskolcon az új biogáz-erőmű, 
és folyamatban van a hejőpapi hulla-
dékkezelő építése is. Ráadásul hama-
rosan minden miskolci család szelek-
tíven gyűjtheti a hulladékot.

Pásztor Imre arról is szólt, hogy 
a dél-kiliáni lakótelepet a 2011-ben 
megvalósított 3 megawattos biomasz-
sza-fűtőmű látja el. Ez a 2013–2014-es 
fűtési idényben egymillió köbméter 
földgázt váltott ki – ez azt is jelentheti, 
hogy közel 2500 tonna szén-dioxid-
dal kevesebb került a levegőbe. – A 
diósgyőri és a bulgárföldi hőkörzetek 
hőigényét viszont továbbra is föld-
gáztüzelésű kazánokkal biztosítjuk, 
ott jelenleg nincs lehetőség arra, hogy 
áttérjünk a megújuló energia haszná-
latára – hangsúlyozta a Miskolc Hol-
ding kommunikációs vezetője.

Mobilitási Hét Miskolcon  
– csúcspont hétfőn!

Zöld beruházások,  
környezettudatos fejlesztés

A Kazinczy Ferenc Általános Iskola 
szülői munkaközösségének képvi-
selőivel találkozott szerdán este hi-
vatalában Kriza Ákos polgármester 
(képünkön). A megbeszélést a szülői 
munkaközösség kezdeményezte, az 
iskola igazgatónőjének kinevezésé-
vel kapcsolatban kialakult helyzet 
miatt.

Kriza Ákos leszögezte, az iskolák 
intézményvezetőinek megbízásával, 
kinevezésével kapcsolatban Miskolc 
önkormányzatának nincs döntési jo-
gosultsága, mivel 2013. január 1-jétől 
az iskolák állami fenntartásba kerül-
tek. A fenntartói jogok és kötelezett-
ségek, az iskolák szakmai irányítása és 
felügyelete, valamint az 
e feladatokkal járó teljes 
döntéshozatali hatáskör 
ettől az időponttól kezd-
ve a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ 
feladatkörébe tartoznak.

A polgármester 
ugyanakkor jelezte: 
amennyiben valósá-
gos, az intézmény mű-
ködésével kapcsolatos 
konkrét problémák fo-
galmazódnak meg, úgy 
szívesen fölvállalja a jó 
szándékú egyeztetést a 
döntéshozatali szervekkel. Kriza Ákos 
azt is elmondta, az iskola igazgatói 
posztjára beérkezett pályázatok elbí-
rálásában nem vett részt politikai tes-

tület, azt a jegyzői hivatal minősítette 
és mindkét pályázatot jónak ítélte meg.

Úgy tudjuk, Balog Zoltán emberi 
erőforrás miniszter pénteken válaszolt 
az ügyben hozzá írt levélre. Ebben tü-
relmet, bizalmat kér a szülőktől, a tan-
testülettől, és Kriza Ákos polgármes-
tert kéri fel, hogy vállaljon közvetítő 
szerepet a vitás felek között.

A miniszter levelében leszögezi: 
nemcsak Miskolcnak, hanem az egész 
országnak szüksége van jó iskolákra, 
éppen ezért közös érdek, hogy a Mis-
kolci Kazinczy Ferenc Magyar–Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Isko-
la jó iskola maradjon a jövőben is. Az 
iskola nem csak szolgáltatás, hanem a 
családdal közösen fontos nevelési fel-

adata van. Ehhez szükséges a kölcsö-
nös bizalom is – mert ha az elvész, az 
féleértésekhez, majd teljesítményrom-
láshoz, végül kampányszerű ellenzéki 

beavatkozáshoz vezethet – fogalmaz 
a miniszter, aki emlékeztet: a hatályos 
minisztériumi működési szabályzat 
értelmében a döntést az iskolaigazga-
tó személyéről a köznevelésért felelős 
államtitkár hozta meg, a tankerüle-
ti vezető javaslata alapján. Az iskola-
igazgató kiválasztása szigorú szakmai 
szempontok alapján történt, felelős 
döntés született a pályázat elbírálásá-
nál.

Tudomásunk szerint a miniszter saj-
nálatának is hangot ad, hogy a neki 
címzett levél hamarabb került nyilvá-
nosságra, mint ahogy hozzá eljutott.

A konkrét megkeresésre adott vá-
laszként információink szerint Ba-
log Zoltán arra kér minden érintettet, 

hogy előlegezzenek bi-
zalmat a fenntartó által 
megbízott igazgatónak. 
Ugyanakkor ígéretet 
tesz, amennyiben kide-
rül a most kinevezett 
igazgatóról, hogy nem 
alkalmas a vezetői fel-
adatok ellátására, akkor 
kérni fogja munkálta-
tóját, hogy gondolja át a 
további alkalmazását.

Addig is, Czunyiné 
Bertalan Judit állam-
titkárral egyetértésben 
felkérte Kriza Ákos pol-

gármestert, hogy vállaljon közvetítő 
szerepet a vitás felek között a félreérté-
sek tisztázása, az egyetértés megterem-
tése érdekében.

KaZincZy isKola:   a miniszter 
Kriza Ákost kérte fel a közvetítésre

Soha nem látott fejlesztés kezdődik 
a diósgyőri labdarúgásban. 6,5 mil-
liárd forintból egy 15 ezer férőhe-
lyes stadion és Utánpótlás Akadé-
mia épül Diósgyőrben – jelentette 
be csütörtökön Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere.

A DVTK-stadion rekonstrukció-
járól tartott sajtótájékoztatón Kriza 
Ákos mellett jelen volt Szabó Tamás, 
a DVTK ügyvezetője, Vígh László 
stadionfejlesztésért felelős miniszte-
ri biztos, valamint Pásztor Ervin és 
Tóth Dénes Mihály, a Diósgyőri Sta-
dionrekonstrukciós Kft. két ügyveze-
tője is.

Miskolc polgármestere kiemelte: az 
eredeti ütemterv szerint nemcsak egy 
stadion-, hanem egyedülálló sport-
komplexum-fejlesztést valósít meg a 

város. A teljes rekonstrukció összesen 
6,5 milliárd forintba kerül, amely ma-
gába foglalja egy 2 milliárd forintból 
épülő Utánpótlás Akadémia létrehozá-
sát is. Miskolc rendszeresen támogatja 
a DVTK működését, ebben az eszten-
dőben 600 millió forintot költött e cél-
ra. Kriza Ákos bejelentette azt is, hogy a 
stadionrekonstrukciós munkák üteme-
zésénél szigorú időrendet határoztak 
meg. Annak érdekében, hogy az épít-
kezés idején is Miskolcon játssza hazai 
mérkőzéseit a csapat, NB 1-es találko-
zók megtartására alkalmassá kell ten-
ni az MVSC-pályát. Így a szurkolóknak 
nem kell másik városba utazniuk. – Az 
MVSC-pálya ötezer nézőt befogadó 
stadion lesz világítással, eredményjel-
zővel, itt játssza a DVTK a hazai mecs-
cseit a következő szezonban – tette hoz-
zá a polgármester.

Mint elhangzott, az egyeztetések 
folytatódnak, október 6-án átadják 
a területet, s még abban a hónap-
ban megkezdődik a használaton kí-
vüli szektorok bontása. Október 18-
áig elfogadják a koncepcióterveket, 
majd december elejére véglegesítik 
az engedélyezési tervet. A kivitelezés 
a 2014/2015-ös szezon lezárása után 
azonnal megindul, hogy 2016 júniu-
sában át lehessen adni az új diósgyőri 
stadiont. Erre az évre készülhet el az 
utánpótlás-komplexum is, így egy 
olyan egyedülálló sportliget jön lét-
re Diósgyőrben, amire már nagyon 
sokan vártak, és ami az országban is 
egyedülálló.

Vígh László, stadionfejlesztésért fe-
lelős miniszteri biztos az előkészítő 
munkákról szólt, majd képeken mu-
tatta be a megújuló diósgyőri stadi-
ont, kiemelve: olyan létesítményt sze-
retnének Diósgyőrben építeni, amely 
méltóképpen ki tudja majd szolgálni 
az ország egyik legnagyobb szurkoló-
táborát, és ahol mindenki jól érezheti 
majd magát.

Bemutatták  
a látványterveket

Új DVTK-stadion
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Miskolcra érkezett az elmúlt hét-
végén a Fidesz – KDNP ország-
járása. Péntek este az ITC-ben 
Hoppál Péter, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának kultú-
ráért felelős államtitkára tartott 
előadást.

Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő, az est háziasszonya elő-
ször Kriza Ákost, Miskolc polgár-
mesterét, a Fidesz – KDNP polgár-
mesterjelöltjét szólította a színpadra. 
A városvezető az elmúlt négy év rö-
vid áttekintésével kezdte. Említette 
a 2010-es árvizet, a szocialistáktól 
örökölt, 36 milliárd forintos önkor-
mányzati adósságot, a két nem mű-
ködő strandot, a 12 000 regisztrált 
munkanélkülit – hangsúlyozta, in-
nen indultak négy évvel ezelőtt.

– A gazdasági helyzetet rendbe-
tettük a kormány segítségével. Pi-
aci alapú munkahelyteremtéssel 
és a közfoglalkoztatással 3000 új 
munkahelyet hoztunk létre. Épül 

a Takata, mely ezernél is több em-
bernek biztosít majd megélhetést. 
Felszámoljuk a nyomortelepeket, 
kilakoltatjuk a „fészekrakókat” – 
sorolta Kriza Ákos.

Hoppál Péter (képünkön balról a 
második) kiemelte: nagy a tétje az 
önkormányzati választásnak. Az 
államtitkár ennek kapcsán meg-
említette, hogy a megyei önkor-
mányzatok, később az 5000 fő alat-
ti, majd az 5000 feletti települések 
adósságát is átvállalta a kormány. 
Az is a választás tétje tehát, hogy 
újra költekezni akarunk-e, vagy 
tiszta lappal elindulni a kiszámít-
ható fejlődés, növekedés útján. – 
Kriza Ákos rendelkezik azokkal a 
kompetenciákkal, amelyek a kor-
mánnyal együttműködve garantál-
ják, hogy Miskolc növekedési pá-
lyára áll, és nem fog újra eladósodni 
– hangsúlyozta a kultúráért felelős 
államtitkár, megemlítve a kormány 
rezsicsökkentését, és a munkahe-
lyek számának növekedését is.

Újabb részletek láttak napvilágot 
a Demokrata című hetilapban Or-
bán Viktor és Kriza Ákos tapolcai 
találkozójáról.

– A találkozó során újfent megbi-
zonyosodhattam arról, hogy a mi-
niszterelnök minden ügyben kiáll 
a miskolciak érdeke mellett, a je-
lenlegi városvezetés maximálisan 
bírja a kormány bizalmát – nyilat-
kozta Miskolc polgármestere, aki a 
hetilapnak elmondta: arról beszél-
tek, hogy munkával kampányolnak, 
nem csak szlogenekkel és ígérgetés-
sel. Szóba kerültek az esedékes fej-

lesztések, illetve azok is, amelyeket 
most fejeztek be.

A lap kérdésére, hogy melyik ki-
hívóját tartja igazi ellenfélnek, Kri-
za Ákos elmondta, mindegyik jelöl-
tet le kell győznie, de ezt úgy akarja 
megtenni, hogy a miskolci szavazó 
belássa, tényleg közösséget építenek. 
Az eddig elvégzett munka is feljogo-
sít arra, hogy újra bizalmat kapjanak 
október 12-én. Stabilitási pályára állt 
a város, amit növekedési pályává kell 
tenni. Ez pedig a kormány segítsége, 
napi aktív telefonkapcsolatok, mi-
niszterekkel való személyes ügyin-
tézések nélkül nem megy, mert nem 

tud menni. Ez volt az üzenete annak 
is, hogy a miniszterelnök egy 133 fős 
frakció ülése mellett is szakított húsz 
percet találkozóra.

Megszólal a Demokratában Orbán 
Viktor is, aki elmondja: a találkozón 
biztosította Kriza Ákost, hogy amint 
az elmúlt négy évben, úgy a kampány 
utolsó heteiben és a következő cik-
lusban is számíthat a kormányra és 
személyesen rá is. Újságírói kérdésre 
– hogyan látja a miskolci esélyeket – 
a miniszterelnök így válaszolt: – Ho-
gyan látnám? Hajrá, Miskolc, hajrá, 
Diósgyőr! És természetesen hajrá, 
Kriza Ákos!

A közétkeztetés aktuális kérdéseiről tartott sajtótájé-
koztatót csütörtökön a Lehet Más a Politika Miskol-
con. Lengyel Szilvia, a párt szakszóvivője kiemelte, a 
közétkeztetésben a helyi gazdálkodók által megter-
melt zöldségek és gyümölcsök felhasználását szorgal-
mazzák.

Lengyel Szilvia elmondta, a magyarországi halálozá-
sok háromnegyede a rossz táplálkozásra vagy a helytelen 
életmódra vezethető vissza, az intézmények és a közét-
keztetők felelőssége pedig óriási a kérdésben. Sok helyen 
azt a rossz gyakorlatot követték az önkormányzatok, 

hogy a helyi főzőkonyhákat megszüntették, és kiszervez-
ték a közétkeztetési feladatokat külső cégek számára.

A szakszóvivő hangsúlyozta: célkitűzésük, hogy a he-
lyi közétkeztetés önkormányzati kézben maradjon, ezál-
tal jobb minőségű, emberközelibb és nonprofit legyen. 
Saját főzőkonyhák felállítását, a helyi gazdálkodók ál-
tal megtermelt zöldségek és gyümölcsök felhasználását 
szorgalmazzák, ezzel is segítve munkahelyek létrejöttét. 
Csontos Róbert, az LMP és a 4K! miskolci polgármes-
terjelöltje elmondta, ha sikerül bejutniuk a miskolci ön-
kormányzatba, megvizsgálják, milyen arányban vannak 
miskolci és nem miskolci cégek a helyi közétkeztetésben.

Miskolc 12 választókerületében indul kép-
viselőjelölt a Magyarországi Cigány Párt 
színeiben. Polgármesterjelöltjük, Váradi 
Gábor a napokban ismertette programja 
főbb pontjait.

Mint mondta, a Magyarországi Cigány 
Párt nevében induló jelöltek elsősorban a 
szegényeket kívánják képviselni. Számuk-
ra érték az ember, érték Miskolc, politiká-
jukban őket helyezik előtérbe. Ugyanakkor 
visszacsábítanák a városba azokat, akik a lét-
bizonytalanság miatt hagyták el Miskolcot.

– Akkor fog leginkább fejlődni a város, ha nem 
mond le a szegényeiről, hanem bevonja őket a 
versenypiaci közteherviselésbe – fogalmazott Vá-
radi Gábor, aki azt javasolta, alakítsanak ki kvó-

tarendszert a városban letelepülő cégek számá-
ra, amely rögzítené, hogy az általuk létrehozott 
munkahelyek legalább 10 százalékát a szociális 
segélyen lévő emberek számára biztosítsák.

Váradi Gábor bemutatta a Magyarországi 
Cigány Párt miskolci képviselőjelöltjeit, majd 
elmondta: a kampány során a város minden 
területén megjelennek majd. Házról házra 
járnak, hogy ismertessék programjukat. A 
Magyarországi Cigány Párt miskolci polgár-
mesterjelöltje végül mindenkit arra biztatott, 
menjen el szavazni október 12-én. Horváth 
József, a párt elnöke megköszönte a miskolci-
aknak, hogy ajánlásaikkal jelöltjeik számára 
lehetőséget adtak az indulásra. Kiemelte, fon-
tosnak tartják, hogy legyen közülük is képvi-
selő az önkormányzatban.

A Szentpáli Terv névre keresztelt program-
ját mutatta be csütörtöki sajtótájékoztatóján 
Pásztor Albert, az MSZP, a DK és a Miskolc 
Lokálpatrióták Egyesület által támogatott 
miskolci polgármesterjelölt.

Mint mondta, két hónapja jelentette be, 
hogy független jelöltként indul a polgármesteri 
posztért. Az azóta eltelt időt pedig arra hasz-
nálta, hogy beszélgessen a miskolciakkal.

– Találkoztam velük, figyeltem rájuk. Ösz-
szegeztem a hallottakat, és elkészült a Szentpá-
li Terv, a sikeres Miskolc programja. Megfelel 
azoknak az elképzeléseknek, várakozásoknak, 
amiket a város lakói megfogalmaztak – hang-
súlyozta.

Pásztor Albert kifejtette, a terv választ ad 
arra, hogyan állítják vissza a demokráciát Mis-

kolcon, miért nem kell majd többet félni a vá-
rosban. Hogy Miskolc gyarapodó várossá, a 
térség központjává váljon, erősíteni kell a kap-
csolatot a környező településekkel, és meg kell 
harcolni minden fillérért, ami a fejlesztés ér-
dekében elérhető. Visszahívják a várost elha-
gyó fiatalokat, de figyelmet szentelnek minden 
korosztálynak – mint ahogy minden város-
résznek is.

A polgármesterjelölt hangsúlyozta: olyan 
várost szeretne, ahol a rend alapja a kiszámít-
hatóság. Amely minden lakójának megélhe-
tési lehetőséget és nyugalmat biztosít, de ha 
kell, kemény kézzel lép fel a gátlástalanokkal 
szemben. A Szentpáli Terv szerint Miskolc újra 
felkerül Európa térképére a befektetési lehető-
ségeket tekintve, valamint a kulturális, a sport-
élet, az oktatás területén is elfoglalhatja az őt 
megillető helyet – fogalmazott Pásztor Albert.

„Hajrá, 
Miskolc, 
Hajrá, 
Kriza Ákos!”

Orbán Viktor:

A helyi termelőket támogatná az LMP

Pásztor ALbert szentPáLi terve A szegényeket képviselné a cigánypárt

„nAgy A tétje 
A váLAsztásnAk”
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A 11. Jameson 
CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivál fő helyszí-
ne, a Művészetek Háza a régi, és az 
előtte álló óriási rendezői szék is már 
a hagyományokhoz tartozik – azon-
ban idén is minden film új volt.

– A fesztivál évről évre nőtt, a tava-
lyi, jubileumi pedig fordulópontnak 
tekinthető. A CineFest megtalálta he-
lyét a nemzetközi porondon is, és bí-
zunk benne, az idei még a tavalyinál 
is eredményesebb lehet – mondta a 
szeptember 12-ei a megnyitón kö-
szöntőjében Bíró Tibor fesztiváligaz-
gató. Egyben biztosan túlszárnyalták 
az eddigieket: soha ennyi filmet nem 
vetítettek: összesen 205 film szerepelt 
a fesztiválprogramban, ebből 95 ver-
senyfilm.

A négy nemzetközi, szakmai zsű-
ri mellett most először hivatalosan is 
elmondhatták véleményüket a nézők 

szavazatukkal. Az ered-
mény a szombaton délután 5 órakor 
kezdődő záróünnepségen derül ki. 
Azt viszont már tudni: a világhírű, 
Oscar-díjas operatőr, Zsigmond Vil-
mos kapta idén a CineFest életműdíját.

Program azonban még azután is 
lesz. Hiszen, ahogy Hoppál Péter, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak (Emmi), a rendezvény egyik fő 
támogatójának kultúráért felelős ál-
lamtitkára is kiemelte megnyitóbeszé-
dében: a CineFest közösség- és közön-
ségteremtő fesztivál.

– Nemcsak vászonfelületet biztosít 
az új filmesek és filmek számára, ha-
nem közösséget is. Lehetőséget, hogy 
találkozzanak egymással a szakma 
képviselői, valamint a szakértők és a 
filmkedvelők is – mondta.

A szakmai programok, worksho-
pok mellett idén is volt – többek kö-
zött – CineFest-gyereknap az Avason 

Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselő támogatásával, 
CineClassics, aminek keretében a for-
gatás helyszínén, a Palotaszállóban ve-
títették a Meseautót, és a 80 éves Sára 
Sándort is köszöntötték.

Folytatták a világ országainak „kö-
zelebb hozatalát” – idén a szlovák, 
majd az indiai animáció és a spanyol 
filmművészet is sorra került. Indiából 
filmek és plakátok érkeztek Miskolc-
ra, és tiszteletét tette a fesztiválon a tá-
vol-keleti ország nagykövete is.

– A CineFest értékét és nagyságát 
mutatja, hogy az egyik legnagyobb 
stúdió, a Marwah elnöke, Sandeep 
Marwah is tiszteletét tette. Többször 
találkoztam már Malay Mishra nagy-
követtel, most is arról egyeztettünk, 
hogyan lehetne a gazdaság mellett a 
tudomány, technika és oktatás terén 
szorosabbra fűzni az együttműködést, 
a kultúrával jó úton haladunk – emelte 
ki Kriza Ákos, Miskolc polgármestere.

Jó érzés ilyen sikerrel kezdeni az 
évadot. Fontos, hogy a minket ed-
dig is támogató közönségünk lát-
hatja, országos hírű színház ala-
kul Miskolcon. A városban, ami 
bizalommal fogadott, és támogat 
minket – nyilatkozta Kiss Csa-
ba, a Miskolci Nemzeti Színház 
igazgatója A tanítónő és a színház 
több más sikere kapcsán.

– Gyönyörű előadás Bródy Sán-
dornak A tanítónője, számítottam 
rá, hogy sikert arat. Már a POSzT-
on is feltűnést keltett, főszereplő-
je, Lovas Rozi pedig megkapta a 
legjobb, 30 év alatti színésznő dí-
ját – azután, hogy tavaly is díjaz-
ták az országos seregszemlén. A 
Városmajori Színházi Szemle leg-
jobb előadása is ez lett. Úgy mon-
danám, lehetett érezni, hogy vala-
mi van a levegőben – fogalmazott 
Kiss Csaba, arra reagálva, hogy a 
hét végén, a budapesti Tháliában 
megrendezett Vidéki Színházak 
Fesztiválját is megnyerte a miskol-
ci előadás. 

– Hihetetlen intenzív munka zaj-
lik a színházban, és kezd ennek az 
eredménye beérni. Szerintem ez 
egy kiérdemelt sikerszéria, ami a 
társulatnak is sokat jelent, és azt 
hiszem, a nézőknek is: láthatják, 
hogy országos hírű színház alakult 
itt Miskolcon az elmúlt években – 
mondta el az igazgató.

Kihangsúlyozta a miskolci kö-
zönséggel nem kellett sokat „har-
colni”, érdeklődő, nyitott, szereti 
a színházát. Emellett a kezdetektől 
érzik a város részéről is a bizalmat.

– Két évvel ezelőtt, amikor ezt a 
művészeti elképzelést választották, 
olyan bizalommal voltak felénk, 
amit folyamatosan igyekszünk 
meghálálni. Azóta is mindent meg-
kapunk, ami a fejlődésünkhöz kell. 
Infrastruktúránk is javul, megújult 
például az óratornyunk, és nyolc 
év után újra működik az országo-
san is egyedülálló emelőberendezé-
sünk. Úgy gondolom, ez a bizalom 
az egyik garanciája annak, hogy 
ilyen jó dolgok történjenek velünk 
– hangsúlyozta a színházigazgató.

Miskolc is jelen volt azon a két-
napos nemzetközi turisztikai 
vásáron és konferencián, amit a 
Kárpátok Eurorégió Lengyelor-
szág Egyesület szervezett hat or-
szág részvételével Rzeszówban.

A gazdaságfejlesztést érintő 
kérdésekben Pfliegler Péter al-
polgármester képviselte városun-
kat a rendezvényen, a turisztikai 
együttműködési lehetőségekről 
szóló szekciókban pedig Nagy Jú-
lia, TDM-menedzser vett részt.

Miskolcon az elmúlt év során 
több olyan turisztikai attrakci-
ót adtak át, amely tovább szélesí-
ti a helyi kínálatot. Az érdeklődők 
– amellett, hogy a nemrég átadott 
diósgyőri vár, illetve a függőkert és 
a Pannon-tenger Múzeum is felkel-
tette az érdeklődésüket – örömmel 
fogadták, hogy Miskolcról többféle 
lengyel nyelvű kiadvány is rendel-
kezésre áll, tudnak nekik lengyel 
idegenvezetőket biztosítani, illetve, 
hogy a barlangfürdőben lengyelül 
is beszélő informátor várja őket.

Az esős idő sem szegte kedvét 
a Katolikus Társadalmi Napok 
(KATTÁRS) miskolci közönségé-
nek: közel négyezren látogattak 
ki az elmúlt hétvégén a rendez-
vényre.

A Katolikus Társadalmi Napok 
a Katolikus Egyház által Európa 
egyes országaiban a XX. század elején 
életre hívott Társadalmi Hét mintájá-
ra jött létre. A szervezők fő célja, hogy 
közvetítsék az egyház válaszait az em-
bereket ma leginkább foglalkoztató 
társadalmi kérdésekre.

Szombaton reggel Magyarország 
apostoli nunciusa, Alberto Bottari de 
Castello mutatott be szentmisét Veres 
András, Bosák Nándor, Orosz Atanáz 
és Palánki Ferenc püspökökkel, vala-
mint közel harminc pappal a Nagy-
boldogasszony minorita templom-
ban. Arról beszélt, hogy keresztény 

emberként nem szabad félnünk, hogy 
a társadalom nehézségeivel szembe-
nézzünk, és a világba kilépve vállal-
juk a problémákat jelentő kihívásokat

A hivatalos megnyitón Veres And-
rás püspök, az MKPK Caritas in Veri-
tate Bizottságának elnöke köszöntötte 
a résztvevőket, majd a helyi katolikus 

közösség nevében beszédet mondott a 
Keresztény Értelmiségiek Szövetségé-
nek miskolci elnöke, Alakszainé Oláh 
Annamária is.

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere 
köszöntőjében méltatta az egyház tár-
sadalmi problémákban való szerepvál-
lalását. Kiemelte az egyházakkal való 

kiváló együttműködést Miskolcon, 
melyet jól példáz, hogy a városban 
ma már 18 oktatási intézmény mű-
ködik felekezeti fenntartásban.

Délután, a Szent István téren, a 
nagyszínpad előadásai mellett két 
beszélgetősátor, ifi KATTÁRS-sá-
tor, és több mint 30 szervezet vár-

ta az érdeklődőket interaktív, színes 
programokkal. A látogatók kiemelt 
kíváncsisággal fogadták a José Luque-
val, a Diósgyőri VTK volt csapatka-
pitányával, a Sevilla és az Atletico 
Madrid egykori játékosával folytatott 
beszélgetést.

Örülnek a lengyelek 
a miskolci kínálatnak

„Országos hírű 
színház alakult itt”

„Keresztény emberként nem szabad félnünk”

KÖzÖnség- és 
közösségteremtő fesztivál

Katolikus 
Társadalmi 
napok 
Miskolcon
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17.00–17.30 Egyetemi megnyitó a Miskolci Egyetem Díszaulájában

A/1 épület I. emelet, 128. számítástechnikai labor
17.00–23.00 Pénzügyi, számviteli, üzleti játékok
 

A/1 épület III. emelet, 334. sz. – Fizikai Tanszék bemutatóterem
17.30–20.30 Látványos fizikai kísérletek
 

A/1. épület. I. emelet folyosó, és a Konfucius Intézet termei, könyvtára
14.00–22.00 A Miskolci Konfucius Intézet jubileumi bemutatkozása
18.00–20.00 Kínai gombóc készítése autentikus „szakácsok” segítségével
 

A/2 mfszt. A 20 Labor 
18.00–21.00 Csináld magad! Kísérletek kolloidokkal
18.00–21.00 Varázslatos kémiai kísérletek 
 

A/2 mfszt. B 11 Labor 
17.00–21.00 Mi van a Mivíz-ünkben?
 

A/2 mfszt. B 19 Labor 
17.00–20.00 Beszédes Spektrumok I. Atomok, (lángfestés).
17.00–20.00 Beszédes Spektrumok II. Milyen színűek a tárgyak?
 

A/2 mfszt. II. előadó
18.00–19.30 250 éve történt
 

A/3 épület. 314. a. terem
17.00–22.00 Játékos földrajz
 

A/3. épület 314. terem
17.00–23.00 Erdély turisztikai nevezetességei
 

A/3. III. em. Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszék
17.00–22.00 Ásványtani vizsgálatok
 

A/4. épület – III. előadó
20.00–21.00 Lángzenészek
 

A/4. épület IV. emelet Gazdálkodástani Intézet Könyvtár
17.00–21.00 „VBK” Vállalkozók Baráti Köre
 

A/5 épület III. emelet – Robert Bosch Mechatronikai Tanszék laboratóriuma 
18.00–21.00 Laborbemutatók a Robert Bosch Mechatronikai Tanszéken 
 

Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet
17.00–22.00 A kémia rejtelmei az olajiparban
 

Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet, 2. emelet
17.00–22.00 Érdekességek a magyar olajiparban
 

Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet, földszint
17.00–22.00 Automatizálás játékosan
17.00–22.00 Terepi műszerezés az olajiparban
 

B/1 épület Fsz – Fémtani, Képlékenyalakítási 
és Nanotechnológiai Intézet laboratóriuma 

17.30–22.00 Szakítópróba, avagy mit bír a miskolci villamospálya felsőveze-
téke  a legzordabb körülmények között?

 
B/1 épület I. emelet – Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnoló-
giai Intézet laboratóriuma 

17.30–21.30 „Anyagvizsgálók”
17.30–22.00 Forrasztási jelenségek
17.30–21.30 Ólommentes Katona
 

B/1 épület III. emelet – Metallurgiai és Öntészeti Intézet laboratóriuma
17.30–22.30 Fémkinyerés elektronokkal
 

C/1 épület II. emelet, IOK folyosó + szobák 
18.00–22.00 A nyelvek európai napja, avagy barangolás a nyelvek birodalmában
 

C/2 épület - Műhelycsarnok
18.00–19.00 Ezt fújhatjuk!
18.00–18.30 Mire jó a hulladék kupak?
18.00–19.00 PorceLÁNYOK! Porcelán és kerámia ajándéktárgyak öntése
18.30–19.00 Mire jó a hulladék kupak?
19.00–20.00 Ezt fújhatjuk!
19.30–20.30 Mini-téglagyártás
19.30–20.00 Zselészörny a pohárban – A mágikus ragacs. 
20.00–21.00 Ezt fújhatjuk!
20.00–20.30 Zselészörny a pohárban – A mágikus ragacs. 
20.30–21.30 PorceLÁNYOK! Porcelán és kerámia ajándéktárgyak öntése
21.00–22.00 Ezt fújhatjuk!
21.00–21.30 Vulcanus és a vulkanizálás – Miniabroncs-készítés
21.30–22.00 Vulcanus és a vulkanizálás – Miniabroncs-készítés
22.00–23.00 Mini-téglagyártás

C/2 épület É 2, hajó Műhelycsarnok
17.00–22.00 Mikrobák az elektronikai hulladékok hasznosításában
 

C/2 épület Műhelycsarnok
17.00–22.00 Geomorfológiai terepasztal
 

C/2 épület, aula
17.00–22.00 Antroverzum
 

C/2. ép. aula
17.00–22.00 Házilag elkészíthető táblajátékok
17.00–22.00 Ismerd meg Németországot
17.00–22.00 Mi leszek, ha nagy leszek?
17.00–22.00 Nomen est omen – Nevedben a sorsod?
 

C/2. ép. XXXV. előadó
18.00–19.00 Őskori feltalálók – székely gengszterek – újkori mágnások – 
tinik a II. világháború idején 

 

C/2. épület műhelycsarnok
17.00–22.00 Vízbázisaink védelmében…
 

C/2. épület V. hajó – Műhelycsarnok
17.30–21.30 Formába hozzuk ÖNT ÉS családját!
18.00–19.00 LÁTVÁNYCSAPOLÁS, avagy acélgyártás közelről
20.00–21.00 LÁTVÁNYCSAPOLÁS, avagy acélgyártás közelről
 

C/2. épület V. hajó I. emelet – Műhelycsarnok 
17.30–19.30 Nem mind arany, ami fénylik!
 

C2 épület D tömb 2. hajó
18.00–21.45 Robbanásveszély a konyhában
 

C2 épület É tömb 2. hajó
18.00–21.00 Audi hathengeres motor dübörög a fékpadon 
18.00–21.00 Szélcsendben is „fúj a szél” a szélcsatornában 
 

Díszaula
17.00–17.30 MEGNYITÓ
17.00–23.00 „ÉSZBONTÓ” – számítógépes figyelemmegosztó képességteszt
17.00–23.00 Bosch-bemutató 
17.00–22.00 Egészségturisztikai kérdezz-felelek
17.00–22.00 Egészségturizmus a gyakorlatban
17.00–22.00 Egészségügyi vizsgálatok 
17.00–22.00 Jó és rossz műanyag
17.00–22.00 Kútfő projekt
17.00–22.00 MAKadémia 
17.00–23.00 Matematikai játékok
17.00–22.00 Mit látsz a képen?
17.00–22.00 Okosan a pénzről
17.00–22.00 Testünk titkai
18.00–22.00 Kínai tánc- és művészeti bemutató
17.00–22.00 Jogi kvíz
 

Díszaula, A/1. épület 211-212. Marketing Intézet Labor
17.00–23.00 E-Marketing: Marketing és turizmus az elektronikus térben
 

Egyetemi főbejárat mellett a parkoló felőli oldalon
17.00–22.00 „e-Bogár” 
17.00–22.00 „e-Zsiga” 
 

Egyetemi park
17.00–22.00 CSÍ Geofizikai helyszínelők
17.00–22.00 Nézz a talpad alá! Mintavételtől a talajtérképekig
 

Egyetemi park, az A/2 Galéria bejáratnál a buszmegállóban
17.00–22.00 Fekete Arany
 

Főbejárat
17.00–23.00 Bemutatkozik a FORRÁSZ projekt (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/
KONV-2012/0019)
17.00–23.00 Bemutatkozik az UNI-DUO projekt
(TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0010)
 

Informatika épület Automatizálási és Kommunikáció-technológiai 
tanszék folyosója

17.00–22.00 „Jedi karral” irányított légpárnás robotok
 

Informatikai épület I. emelet 
18.00–20.30 Informatika és robotok
 

Informatikai épület, Villamosmérnöki Intézet
17.00–22.00 A Miskolci Egyetem gokartépítő csapata a „Go-kart, Go-Bosch!”
versenyen
 

Könyvtár
17.00–22.00 Éjszaka a könyvtárban
 

ME A/3 épület mögötti parkoló, Gép- és Terméktervezési Tanszék
17.00–22.00 Pneumobil-bemutató
 

Miskolci egyetemi park
17.00–23.00 Ismerd meg a Tesla tekercset! 
 

Tanbánya
18.00–21.00 Bányalátogatás
 

Uni-CAFE
17.00–22.00 „Sokszínű Miskolc, sokszínű szociológus”
 

Zenepalota
18.00–19.00 Nézz a fejed fölé! 
18.00–22.00 „Díszítőművészet, motívumok ma és régen” 
18.00–22.00 Készíts fényképet kedvenceddel!
18.00–22.00 Korszerű fűtés: hol szökik a meleg?
18.00–22.00 Közel vagy távol?
18.00–22.00 PH-érték – Gyomorsav semlegesítése; Ásványvized, ivóvized
vizsgálata
19.00–20.30 A Miskolci Bartók Kórus közös hangversenye Farkas József 
professzor úrral
19.30–20.30 Nézz a fejed fölé! 
21.00–22.00 Nézz a fejed fölé! 

Avasi Gimnázium
17.00–20.00 Robotfoci (Robo Cup Junior pályán)
17.00–20.00 Robotok a katasztrófavédelemben 

Herman Ottó Gimnázium, Természettudományi Labor
18.00–19.00 A kémia nem vicc, de szórakoztató 
19.00–20.00 A lángorgonától a tűztornádóig
20.00–21.00 A kémia nem vicc, de szórakoztató 
21.00–22.00 A lángorgonától a tűztornádóig
 

Már az előző nap 2014. 9. 25.

Zenepalota 
19.00–20.30 Kínai művészeti és táncbemutató est

2014Ι09Ι26

AZ EGYES HELYSZÍNEKET KÜLÖNLEGES, INGYENES TRANSZFERBUSZOK KÖTIK ÖSSZEwww.uni-miskolc.hu www.kutatokejszakaja.hu

        »   a miskolci egyetem programjai:

Várjuk Önt és

családját, barátait is!

 »

Várjuk Önöket
17 órától!

»  HELYSZÍNEK: Miskolci Egyetem
Zenepalota
Avasi Gimnázium
Herman Ottó Gimnázium

Belvárosi Liget, Erzsébet tér, Papszer utca, Herman Ottó Múzeum és környéke, Lévay 
Gimnázium előtti tér 

10.00–12.00:  Óvodások mini vetélkedője: aszfaltrajzverseny, játékos vetélke-
dők, ügyességi versenyek

10.00–15.00:  Iskolák, cégek sport- és közlekedésbiztonsági vetélkedője. Jelent-
kezés a helyszínen lévő regisztrációs ponton.

•  10.30–15.00:  Kerékpáros verseny, strandröplabda, asztalitenisz, streetball, 
tájékozódási futás, famászó verseny

• 10.30–13.00: Kerékpáros rendőrségi tanpálya
• 12.30-15.00: Roller ügyességi verseny, ÖKO-Totó 

10.00–17.00: Miskolci nők a bicajon – váltókerékpározás

Papszer utca 
10.00–15.00:  ÖKO Graffiti • Gold Sprint • „A 7 Próba” – egészségi állapotfelmérés • Decathlon ingyenes kerékpárszerviz  

• CNG (sűrített földgázüzemű) autóbuszbemutató • Környezetvédelmi Felügyelőség levegőminőségi mérése 
• Energiabringa, Zöld stand, zöld háztartás • Ökológiai lábnyomszámítás, KRESZ-társas, fogyasztóvédelmi ta-
nácsadás • Tekerj egy turmixot! Kerékpáros csúzlizda, Szerencsekerék

17.00: XVIII. CRITICAL MASS kerékpáros felvonulás, www.kerekparosmiskolc.net  
18.30–19.30:  Kerékpár és kerékpár-sporttörténet, előadás, Herman Ottó Múzeum Papszer utcai épület, kerthelyiség

A kerékpárosok kedvezménnyel látogathatják a Herman Ottó Múzeum és a Miskolci Galéria kiállításait, valamint az Állatkertet.

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. – közlekedj forgalmival – akár nosztalgiavillamoson és veterán buszon is!
Az MVK Zrt. szeptember 22-én minden viszonylaton ingyenes utazást biztosít járművein az érvényes forgalmi engedéllyel 
rendelkezők és családtagjaik számára, 2 felnőtt és 2 gyermek részére.
A veterán és nosztalgia járműveken is utazhat érvényes forgalmi engedéllyel!
Az autómentes napon az MVK Zrt. a veterán és nosztalgiajárműveit is közlekedteti: Ikarus 31-es és 620-as autóbuszok, illetve 
100-as és 151-es pályaszámú villamosok indulnak külön menetrend alapján, amely elérhető: www.mvkzrt.hu oldalon és az 
MVK Facebook oldalán.

•  6.00-tól 12.00-ig:  100-as pályaszámú nosztalgiaszerelvény 2-es 
villamosként közlekedik a Tiszai pályaudvar és a 
Vasgyár között, az Ikarus 31-es, 14-es autóbusz 
vonalán a Repülőtér és a Farkas Antal utca között.

•  12.00-től 18.00-ig:  151-es pályaszámú nosztalgiavillamos a Tiszai 
pályaudvar és Felső-Majláth között, az Ikarus 
620-as az 1-es autóbusz vonalán közlekedik.

MVK-s programok a Papszer utcában:
• 10.30–12.30 Buszhúzó verseny
• 10.00–15.00  CNG (sűrített földgázüzemű) autóbusz bemutatá-

sa, a jármű mellett ügyességi versenyek és tesztek 
MVK-s nyereményekért.

Szervező: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, kiemelt támogató: MVK Zrt., médiapartner: MiKoM Nonprofit Kft.  
Bővebb információ a www.miskolc.hu oldalon található.

Szeptember 22.

autómenteS nap a belvároSban
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Múlt és jelen

A gyári kolónián 1896-ban adták át a fürdőt, amelynek terveit – sok más épü-
lethez hasonlóan – Szvetlik Mátyás (1853–1929) tervezte, aki 1880-tól lett épí-
tésvezető a gyárban. Meleg- és hidegvizű medencéje, gőzfürdője, három tiszti 
és négy munkás kádfürdője volt, de iszapfürdőt is kialakítottak a nagy alapterü-
letű létesítményben. A háború kitörésekor, 1914-ben új gyógyfürdővel bővítet-
ték, s még 1954-ben is átalakították, fejlesztették. Mint minden kolóniaépület, 
ez is téglahomlokzattal készült, de valamikor – ez már a XX. század második 
felében történt – igénytelen külső vakolattal látták el. A Gyár utcával szemközt 
a Gózon Lajos utcában az épület – igaz, használaton kívül – még megtalálható.

Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfrány Gy. J.

akkor...
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A világ legszebb asszonyának tar-
tott Erzsébet királynét 1898. szep-
tember 10-én Svájcban egy anar-
chista meggyilkolta. Már életében 
mítosz övezte személyét, halála 
utáni kultusza pedig átívelt kor-
szakokat, politikai rendszereket. 
Miskolcon az országban elsők kö-
zött állítottak szobrot emlékének.

A Borsod-Miskolci Közlöny, a 
Szabadság és a Borsodmegyei La-
pok, a város legfontosabb hírforrá-
sai gyászkeretben tájékoztattak a 
részletekről, az országos döbbenet-
ről. Az országgyűlés pedig néhány 
napon belül törvényt alkotott a ki-
rályné emlékének megörökítéséről 
a fővárosban. Országos adakozás 
kezdődött, s pályázatot hirdettek az 
emlékmű megalkotására. 1902-re 18 
pályázat készült el (ez már módosí-
tott határidő volt), közöttük Stróbl 
Alajosé (1856–1926). A szobrot aztán 
1932. szeptember 11-én leplezték le, 
de ez már Róna József (1861–1940) 
alkotása volt. Nevét a miskolci Kos-
suth Lajos és Szemere Bertalan szob-
rok elkészítőjeként ismerjük.

A miskolciak az adakozás helyett 
„saját szobor” mellett döntöttek, s 
annak elkészítésére Stróbl Alajosnak 
adtak megbízást. Azt nem tudjuk, 
mennyiben hatott a budapesti szobor-
tervre a miskolci mellszobor, csupán 
azt, hogy a népkerti szobor remek-
mű, a mesternek ez a mellszobra pe-

dig Kossuth Lajosé 
után a város má-
sodik szobra volt. 
„Magyarországon 
ez volt az első szo-
bor, amelyet a ki-
rálynő emlékére, 
halála után közel 
egy évvel emel-
tek” – elfogadva 
a miskolci „hi-
edelmet” írtam 
én is 1994-ben. 
Egy 1993-ban 
megjelent írásból azóta 
tudom, hogy a miskolci előtt néhány 
héttel egy dunántúli kis településen 
avatták az első Erzsébet-mellszobrot 
Magyarországon.

Miskolcnak nem volt térszerű, 
vagy tudatosan kialakított tere, volt 
viszont egy közparkja, amelynek 
Lévay József volt az ötletadó gazdá-
ja. A Népkert helyét az ún. Lövölde 
mellett jelölték ki, kertésze Haday 
Dániel volt. Az ő tervei alapján tör-
tént a fásítás, a lugasok kialakítása, 
majd 1889. augusztus 18-án – Ferenc 
József születésnapjára – kiegészül-
ve az Erzsébet-kerttel, megtörtént 
a hivatalos átadás. (A mai Népker-
tünk az egykori Lövölde, a Népkert 
és az Erzsébet kert együttese.) Ek-
kor azonban még senki nem gondolt 
arra, hogy néhány év múlva a kert-

ben megjelenik a királyné 
szobra, arccal 
a Kálvá riá ra 
nézve.

„A Népkert-
ben… árnyas 
virágpompában 
dísz lő fasoro-
kon át az Erzsé-
bet park kellő 
közepén, zász-
ló-dísszel, virág-
bokrokkal kö-
rített ércszobor 
előtti kis szabad 
téren” gyűlt össze 
a város közönsége, 
hogy leleplezzék 

annak a szobrát, akinek „halála egy 
szent kálváriája volt”. Ekkor 1899. 
július 17-ét írtak. (Folytatjuk)

Dobrossy I.

MIskoLcI szobortörténet
erzsébet, a magyarok királynéja (1. rész)

EZ MISKOLC! CD NYEREMÉNYSZELVÉNY

Név: ................................................................................................................................................................

Lakcím: Miskolc, ....................................................................................................................................

Az újságból kivágott nyereményszelvényt a szeptember 27-én, szombaton megrendezésre kerülő 
„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” „Szeretlek, Miskolc” rendezvényen, 

a diósgyőri vár jegypénztáránál elhelyezett gyűjtődobozba kérjük bedobni 17.00 óráig.

A 150 Db CD SORSOLÁSA: 17.45-KOR A SZíNpADON 
AZ EZ MISKOLC! CD LEMEZbEMutAtó KONCERtjÉN. 

# #

A Miskolc Holding Zrt. MunkAtársAt keres
A Miskolci turisZtikAi kft.-HeZ AZ újonnAn nyíló 

tApolcAi fürdő- és wellness centruM csApAtábA, 
AZ Alábbi MunkAkörökbe:

fürdőveZető
•  Feladatok: a komplexum gazdaságos, a mindenkori jogszabályoknak 

és belső szabályzatoknak megfelelő üzemeltetése, műszaki és 
technológiai irányítása

•  Elvárások: felsőfokú gazdasági és/vagy műszaki végzettség, hasonló 
területen szerzett tapasztalat, vezetői ambíció

fürdőveZetői AssZisZtens
• Feladatok: a fürdővezető munkájának közvetlen támogatása
•  Elvárások: legalább középfokú iskolai végzettség, asszisztensi 

munkatapasztalat

éttereMveZető
•  Feladatok: a fürdő a’la carte éttermének vezetése, személyzet 

irányítása
•  Elvárások: szakirányú iskolai végzettség, vendéglátásban szerzett 

gyakorlat, vezetési tapasztalat

sZAkács
•  Feladatok: menü összeállításában való közreműködés, ételek 

szakszerű elkészítése
• Elvárások: szakács végzettség, legalább 5 év gyakorlat

MAssZőr
•  Feladatok: különböző típusú masszázsszolgáltatás nyújtása a 

vendégeknek
• Elvárások: masszőr végzettség, szakterületen szerzett gyakorlat

pultos, felsZolgáló
•  Feladatok: italok elkészítése, kimérése, ételek, italok szakszerű ki- és 

felszolgálása
•  Elvárások: szakirányú végzettség, vendéglátásban szerzett gyakorlat, 

legalább egy idegen nyelv magabiztos ismerete, kiváló kommunikáció

kertésZ
•  Feladatok: a fürdő zöldterületének karbantartása, virágosítás, parkosítás
•  Elvárások: szakirányú végzettség, szakma iránti elkötelezettség, 

rugalmasság

AjánlAtunk: stAbil Háttér, versenyképes kereset, 
kiHívást jelentő MunkAkör, 

kelleMes MunkAHelyi környeZet

Munkavégzés helye: Miskolci Turisztikai Kft. 
3519 Miskolc, Aradi sétány

fényképes szakmai önéletrajzokat a pályázni kívánt 
munkakör megjelölésével 

az mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail címre 
vagy a 3501 Miskolc, pf. 78. címre várunk 

2014. szeptember 30-ig.



Elkezdődik a napokban 
a Győri kapuban talál-
ható ifjúsági sporttelep 
rekonstrukciója – tájé-
koztatott a miskolci vá-
rosháza.

– A Miskolci Egyetem te-
rületén elkészült a nemzet-
közi szabványoknak megfelelő, 400 méteres at-
létikai versenypálya. A napokban elindult fedett 
futófolyosó és kiszolgáló épület kivitelezése miatt 
viszont a terület még mindig munkaterületnek 
minősül, ezért a pályát a földmunkák és az ala-
pozás elkészültéig korlátozottan lehet használni. 
Jó hír viszont a lakosságnak és a környékbeli ok-
tatási intézményeknek, hogy a napokban elkez-

dődik a Győri kapuban ta-
lálható ifjúsági sporttelep 
rekonstrukciója, melynek 
keretében kétsávos gumi-
borítást kap a futókör, a 
cél egyenesben 100 méte-
ren négy sávval.

A pálya a magasabb 
igények kiszolgálása mi-

att villanyvilágítást is kap azért, hogy a tavaszi 
és korai sötétedés ne szegje kedvét a mozog-
ni vágyóknak. A kivitelezés miatt az Ifjúsági 
Sporttelep futópályáját szeptember 22-től nem 
lehet igénybe venni. A kivitelezés, a kedvező 
időjárás függvényében, előreláthatólag még 
az ősszel befejeződik – áll a városházi közle-
ményben.
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A sporttelep is megújul

sport

Hirdetés

Szeptember 14-én este lejátszotta második 
felkészülési mérkőzését a DVTK női kosár-
labdacsapata. A találkozó kiváló tesztmér-
kőzésnek bizonyult, Lopez vezetőedző elő-
ször próbálhatta ki új, megerősített keretét.

Az új nyári igazolások közül elsőként Italee Lu-
cas lépett pályára, aki egy sikeres hárompontos-
sal mutatkozott be a miskolci publikum előtt. A 
mérkőzés első negyedében bemutatott diósgyőri 
erődemonstráció megalapozta az egész mérkő-
zés lefolyását és megmutatta, hogy a lányok fizi-
kálisan és szellemileg is jó úton járnak.

A találkozó remek lehetőséget adott arra, hogy 
a DVTK szakvezetője mind összetételben, mind 
szerkezetileg és taktikailag is forgassa a nyáron 
megerősített csapatát. A szurkolók először láthat-
ták a diósgyőri csapat új szerzeményeit, akik nem 
okoztak csalódást – adta hírül a dvtk.eu.

Felkészülési mérkőzés
Aluinvent-DVTK – Cassovia Košice 113–42 

(31–7, 31–7, 19–13, 32–15)

A Ligakupa 2. fordulójában a Szolnoki 
MÁV-Stadler Rail volt a DVTK csapatának 
ellenfele kedden, a diósgyőri stadionban. A 
Diósgyőr most nem az utánpótláscsapattal 
állt ki. Takács Tamás duplázott, Bognár Ist-
ván és Bacsa Patrik egyszer-egyszer talált be.

Ligakupa: DVTK – Szolnok 4–1 (1–1)
– Hétfőn kétszer edzettünk és kedden is volt a nap 

folyamán két foglalkozás. Terhelés alatt akartam 

látni, hogyan működik a csapat. Elégedett vagyok a 
látottakkal, az eredmény egy percig sem volt kérdé-
ses – nyilatkozta a mérkőzésről Tomiszláv Szivics, a 
DVTK vezetőedzője. Kis Károly, az ellenfél trénere 
gratulált a Diósgyőrnek. Mint mondta, a 4–1-es vég-
eredmény magabiztos győzelmet mutat, de úgy érzi, 
az első félidőben egyenrangú ellenfelek voltak, vol-
tak helyzeteik. – A játékosaim becsületesen küzdöt-
tek, ez ma ennyire volt elég – hangoztatta Kis Károly. 

Utolsó felkészülési mérkőzését játszotta az 
új szezon előtt a Miskolci Jegesmedvék csa-
pata Debrecenben, a MOL Liga újonca ellen. 
A Macik, ha nehezen is, de győztek.

Debreceni HK – Miskolci Jegesmedvék 2–3 (1–1, 
1–0, 0–2)

– A mérkőzés után két dolgot mondtam a fiúk-
nak az öltözőben. Egyrészt meg kell érteniük, hogy 
az idei MOL Ligában 0, azaz nulla könnyű mérkő-
zésre számíthatunk. Az olyan csapatok ellen, mint 
például a mai Debrecen, sokkal okosabban kell ját-
szanunk. A másik pedig az volt, hogy amikor ne-
hézzé vált számunkra a meccs, akkor borzalmas re-
akciókat láttam néhány játékostól. Egymás szidása, 

az ajtócsapkodás letérített bennünket a helyes útról. 
Nekünk arra van szükségünk, hogy összetartsunk, 
menjünk előre csapatként. A hazaiak időkérése ne-
künk nagyon jól jött, ezután sikerült váltanunk, és 
két gólt lőnünk, így ha nehezen is, de győztünk. A 
2–1-ről történt fordítás egy jó csapatszemélyiséget 
mutatott, egy olyan karaktert, amelyre a bajnokság-
ban nagy szükségünk lesz – mondta el a mérkőzés 
után Majoross Gergely edző. 

Kiszenvedett győzelem  
Debrecenben

magabiztosan verte  
a Szolnokot  
a Diósgyőr

Jól kezdtek a kosaras  
lányok
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DECC HUSKROUA/1001/058
A BOKIK 2013-14-ben részt vesz egy HUSKROUA határ 
menti pályázat megvalósításában, amelynek célja, hogy 
a magyar–román–ukrán határ menti térségben felmérje 
a kulturális és kreatív ipar helyzetét, segítse annak fejlő-
dését.
Ennek érdekében a partnerekkel közösen feltérképezzük 
az iparág gazdasági helyzetét, elemezzük a lehetőségeket 
és kihívásokat. Képzéseket tartunk és ajánlásokat kínálunk 
egy összehangolt, átfogó politika kialakítása érdekében.    

Az akció érvényes: 
2014. 09. 20-tól 2014. 09. 26-ig 

Coccolino öblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft
Silan öblítő, 1 l  499 Ft
Silkylux mosógél, 4 l, 250 Ft/l 999 Ft
Tomi mosópor, 6,5 kg, 461 Ft/kg 2999 Ft
Ariel gélkapszula, 32 db-os, 82 Ft/db 2629 Ft
Ariel mosógél, 2,8 l, 999 Ft/l 2799 Ft
Persil gél, 2,92 l, 856 Ft/l 2499 Ft
Perwoll finom mosószer, 3 l, 666 Ft/l 1999 Ft
Bonux mosópor, 2 kg, 549 Ft/kg 1099 Ft
Taft Looks hajlakk, 250 ml, 2396 Ft/l  599 Ft

Szegett szőnyegek, lábtörlők több méretben kaphatók.

szeptember 17–23.

KERESSE FANTASZTIKUS ÁRAINKAT!
Koronás  
kristály- 

cukor    
1 kg

189 Ft

Porcukor   
0,5 kg,  

egységár:  
298 Ft/kg

149 Ft

COOP sajttal tölt.
pulykahús      

800 g,  
egységár: 999 Ft/kg

799 Ft

TOvábbi aKCiós TerméKeK:
bácskai búza finomliszt  1 kg 99 Ft
COOP töltött ostyaszel. citrom, kakaós, vanília ízű  200 g, egységár: 745 Ft/kg 149 Ft
Paloma őr. vák. kávé 225 g, egységár: 1996 Ft/kg 449 Ft

legyen TelePülésén a legKözelebbi COOP üzleTünK  
rendszeres vásárlója!

Kometa  
sertészsír    

0,5 kg,  
egységár:  
478 Ft/kg

239 Ft

Apróhirdetés
Általános és középiskolások 
korrepetálását humán tár-
gyakból, földrajzból, valamint 
angol, német nyelvből válla-
lom. Miskolc egész területén 
nagyon kedvező áron házhoz 
megyek. Tel.: 06-20/256-7949.
Megbízható, referenciával 
rendelkező fiatal hölgy Mis-
kolc egész területén takarítást 
vállal. Csak komoly érdeklődők 
jelentkezését várom. Tel.: 06-
20/256-7949.
Drótszőrű magyarvizsla köly-
kök, 7-8 hetesek kaphatók, mis-
kolc-hejőcsabai kennelből. 
Szü   leik kiváló küllemű, törzs-
könyvezett vadásztársak. A köly-
kök származási lappal rendelkez-
nek, és szerető, igényes gazdit 
várnak. Ár 25-30 E Ft, megegye-
zünk. Érdeklődni: 46/304-175,  
vagy a 06-30/322-9991.



112014. szeptember 20. | 38. hét | XI. évfolyam 38. szám
Miskolci Napló – A város lapja

Ifj. Kunt Ernő-EmléKKIállítás

Ifj. Kunt Ernő (1948–1994) a kultúra 
egészét vizsgáló modern antropo-
lógia egyik első, meghatározó hazai 
mestere, a Miskolci Egyetem Kulturá-
lis és Vizuális Antropológia Tanszéké-
nek alapítója emlékére nyílik kiállítás 
szeptember 24-én, szerdán délután 5 
órakor a Miskolci Galéria Rákóczi-há-
zában. A kiállítást Horányi Özséb 
egyetemi tanár nyitja meg. Az emlék-
kiállítás október 26-áig látogatható.

KönyvbEmutató

Szeptember 26-án, pénteken délután 
5 órától a Feledy-házban Utry Attila 
Jenő: Ragozinka igaz története című 
könyvének bemutatóján a szerzővel 
Cs. Varga István irodalomtörténész be-
szélget. Közreműködik Balázs István.

EmléKKoncErt

„Haláltánc” – 100 éve tört ki a nagy hábo-
rú. Ezzel a címmel rendez emlékkon-
certet szeptember 22-én, hétfő este 7 
órától a Miskolci Szimfonikus Zenekar 
a Nagyszínházban. Műsoron Liszt F.: 
Haláltánc, Liszt F.: Esz-dúr zongoraver-
seny és J. Brahms: III. szimfónia című 
műve szerepel. Zongorán közreműkö-
dik: Oravecz György, vezényel: Gál Ta-
más. A koncert ingyenes, de regiszt-
rációs jegyet igényelni kell a Miskolci 
Nemzeti Színház jegypénztárában.

rEndhagyó múzEumI tárlat

Pénteken kinyílt, és 22-én este 8 óráig 
nyitva tart a sportcsarnok előtt a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum óriás gömb-
sátra, ami egészen szokatlan mó-
don, a legmodernebb vizuáltechnikai 
megoldásokkal beszél a történelem-
ről és nemzeti örökségünk őrzéséről.

családI nap

A Jókai lakótelepen élőknek rendeznek 
családi napot szeptember 20-án, 
szombaton. Délelőtt 10-től délután 
4-ig zajlanak a koncertek a színpadon 
– a színpadon kívül pedig ugrálóvár, 
bohóc, arcfestés, és kedvezményes 
zöldségvásár is várja a lakókat.

A Vörösmarty-városrészben, a régi Mese 
Cukrászda melletti téren pedig lakó-
telepi napot tartanak. Szombaton 
délután 3–7 óra között kézműveske-
dés, bábszínház, koncert és táncház 
várja az érdeklődőket.

Az Avason másnap, szeptember 21-én 
lesz családi nap a Sályi István utcai 
Szabadidőparkban. Ugyancsak déle-
lőtt 10-től délután 4-ig, koncertek-
kel, táncbemutatókkal, a színpadon 
kívül pedig ugrálóvárral, csúszdával, 
bohóccal, arcfestéssel, factorysok be-
mutatójával, vetélkedőkkel.

játéKvIlág

Szalmási Klára textiljáték-készítő és Trun-
kos Kriszta ökoműves munkáiból nyílik 
kiállítás Játékvilág, illetve Hulladékok 
kreatív újrahasznosítása címmel szep-
tember 26-án, délután 4 órakor a Fü-
gedi Márta Népművészeti Egyesület 
Diósgyőri Kézműves Alkotóházában. A 
tárlatok szeptember 26. és november 
9. között tekinthetők meg.

a halhatatlan KEdvEs

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár Görgey ut-
cai épületében A halhatatlan kedves 
címmel Kerekes Endre tart zenetörté-
neti előadást szeptember 22-én, hét-
fő délután 3 órától. Szeptember 24-
én, szerda délután fél 5-kor ugyanott 
megnyílik Kövek, könyvek, különle-
ges ékszerek címmel Hódossy Zsolt és 
Vass Henrietta művészi fotóiból ren-
dezett kiállítás. A képeket ifj. Vajda 
Attila ötvösművész remekműhelyé-
ben készült egyedi ékszerek ihlették. 

pEtőfI KönyvtárI napoK

Petőfi Sándor Könyvtári Napokat tartanak 
„szeptember végén...”, azaz 26–27-én a 
diósgyőri könyvtárban. 

pErEc parádé

Szeptember 27-én, Miskolc-Perecesen, 
a Vilma-forrásnál rendezik meg az 
I. Perec Parádét. A program felfedező 
futóversennyel indul, de lesznek kü-
lönböző csapatversenyek és számos 
bemutató, végül pedig utcabál is.

programajánló
ajánló

A mindszenti plébánia millenniumi termében mocorgós 
misét mutatnak be a kisgyermekes családoknak vasárnap, 
21-én, 16 órai kezdettel.

Az avasi jezsuita templom búcsújára készülve vasárnap, 
21-én ikonkiállítást nyitnak meg a templomban 17.30 óra-
kor a jezsuita rend 200 évéről. Csütörtökön, 25-én egész 
napos szentségimádás lesz a templomban, majd 18.40-től 
Sztahura Ágnes orgonahangversenye kezdődik. Jövő va-
sárnap, 28-án kerül sor a búcsú ünnepére. Előtte három-
napos lelkigyakorlat lesz. Pénteken és szombaton a 18 órai 
szentmiséken, vasárnap pedig a 10.30 órakor kezdődő bú-
csúi szentmisén Orosz Árpád görög katolikus lelkész mond 
szentbeszédeket. Szombaton, 27-én 9 órától rendezik a mis-
kolci egyházközségek napját, melynek része a szokásos fő-
zőverseny is.

harang-hírek

Fodor Zoltán önkormányzati képviselő szeptember 20-án, 
9 órától lakossági fogadóórát tart a Klapka utcai Spar Áru-
háznál.

Földesi norbert önkormányzati képviselő 2014. szeptem-
ber 24-én, 17 órakor, az Avas 23-as posta előtt; szeptember 
25-én, 17 órakor az Áfonyás u. 1. előtt; szeptember 30-án, 
17 órakor a Középszer 84. előtt lakossági fogadóórát tart.

UTCaFórUm
Seresné horváth Zsuzsanna önkormányzati képviselő ut-

cafórumot tart szeptember 21-én, 15.30 órától az Otthon 
téren.

lakoSSágI Fogadóóra

hirdetés

hirdetés

molnár péter szeptember 22-én, 14–16 óráig a Vörösmarty M. 
74. alatt, a Szinva ABC mellett, valamint 16–18 óráig  

a Vörösmarty M. 17. alatt, a COOP mellett/előtt.

kovács józsefné és kiss jános szeptember 22-én, 14–16 óráig  
a Jókai lakótelepi ref. iskolánál.

glatz katalin szeptember 23-án 14–16 óráig  
a Középszer 11. alatti parkolóban.

kiss jános szeptember 23-án 15–17 óráig a Malomszög utcában. 

glatz katalin és Takács gábor szeptember 24-én, 14–16 óráig  
a Szentgyörgy u. 23. alatti postánál.

hollósy andrás szeptember 24-én, 10–13 óráig  
a Balázs Győző téren.

deák-Bárdos mihály szeptember 25-én 15–17 óráig a Győri kapu 
101. alatt, az orvosi rendelő előtti parkolóban.

hubai györgy és kiss jános szeptember 25-én, 15–17 óráig  
a Domusnál.

hubai györgy szeptember 26-án, 13–15 óráig a Tokaj Szolgáltatóháznál.

deák Bárdos mihály szeptember 26-án, 15–17 óráig  
a Torontáli utcai Piros-fehér söröző mellett.

Barta gábor szeptember 26-án, 14–16 óráig a hejőcsabai COOP 
boltnál, illetve 16–18 óráig a Petneházi óvoda – Park. u. között. 

mellik Béla szeptember 28-án, vonulós.

kedvezményes alma- és zöldségvásárt  
tartanak a Fidesz – kdnp önkormányzati  

képviselői és képviselőjelöltjei Miskolcon

Vásárlási árak: burgonya 50 Ft/kg,  
alma 80–120 Ft/kg-ig, fajtától függően.

Apróhirdetés
Otthon  végezhető, rész
mun kaidős, apró termé kek 
csomagolása: 0690/603
905 (http://media fonebt
hu.82.webnode.hu, 635 
Ft/p, 061/2228397, 06
20/4963980)

KEzdEtbEn volt  
az InformácIó

2014. szeptember 24.,  
szerda 10.00

Miskolci Egyetem, A/1. épület 
mfszt. XXXIII. sz. előadó

PrOf. Dr. Werner Gitt
előaDása hitről  
és tuDOmányról

Akár a hétszeresét is elérheti 
szeptemberben a megújult 
diósgyőri vár látogatottsága 
a korábbi hónapokban mért 
adatoknak. Mint ismeretes, a 
miskolciak a hónap végéig in-
gyen látogathatják Nagy La-
jos király egykori székhelyét.

Nagy Júlia TDM-mene-
dzser tájékoztatása szerint 
szeptemberben eddig csak-
nem tizenötezer látogatója 
volt a diósgyőri várnak. En-
nek kétharmada miskolci lak-
címkártyával érkezett – mint 
ismeretes, városunk lakói 
számára ingyenes a belépés a 
hónap végéig. – Mióta átadták 
a megújult várat, egy igazán 
nagyszabású látványossággal 
büszkélkedhetünk, amit a lá-
togatószám is tükröz. Míg a 

tavalyi évben átlagosan 4-5 
ezer látogatója volt a várnak 
egy hónapban, addig ez szep-
temberben már most 15 ezer-
nél tart, hónap végére pedig 
várhatóan eléri a 30 ezret is, 
ami lényegesen nagyobb ér-
deklődést tükröz – tette hozzá 
Bazsó György, a vár turisztikai 
menedzsere. Mint megtudtuk, 
miskolci iskolákat is fogad-
nak, annak ellenére, hogy nem 
mindegyik tanuló rendelkezik 
miskolci lakcímkártyával.

A KSH korábbi adatai sze-
rint egyébként is rekordot 
döntött idén Miskolc turiz-
musa: csak júliusban 75 mil-
lió forinttal költöttek többet a 
városunkba érkezők, mint a 
tavalyi év hasonló időszaká-
ban, ami 37 százalékos növe-
kedést jelent.

Tömegek keresik fel  
a megújult várat

Őszi NŐi CipŐvásár!
36–42-ig

széles, problémás, fájós lábakra!

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

Miskolc, Technika Háza (Mindszent tér)
szeptember 24., szerda 8–11-ig

Egyes termékek 
2900 Ft-tól
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Idén másodszor rendezték meg múlt szom-
baton Miskolcon a Helynekem Kacsanapot. A 
rendezvény fő attrakciója ezúttal is a gumika-
csák versenye volt, a Szinva-patakon. Az ekö-
ré szerveződő családi-gyermek-gasztro-zenés 
esemény most is százakat szórakoztatott a 

„Kacsazónává” alakult Szinva teraszon, Bobó játszóházával, a Dolce Dan-
ce tánciskola salsa-bemutatójával, a miskolci East Side Acoustic koncertjé-
vel, családi vetélkedőkkel, a Guca Partyzans fergeteges koncertjével és per-
sze kacsás finomságokkal. A versenyre nevezett kacsák a Szivárvány ovinál 
lévő hídról szálltak vízbe, a legfürgébbeket boldog szurkolók fogadták Kiss 
Gábor alpolgármester társaságában.                                                Fotó: Juhász á. 

Balesetek az esőben

Több baleset is történt szeptember 13-án a csapadékos idő-
járás miatt Miskolcon és a megyében. Valamivel 12 óra előtt a 
Vörösmarty és Uitz Béla utca kereszteződésében ütközött ösz-
sze két autó. Személyi sérülésről nem kaptunk hírt, de jelentős 
anyagi kár keletkezett.

Drogdílereket fogtak Miskolcon
A B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Bükk Közterüle-

ti Támogató Alosztályának munkatársai szeptember 13-án dél 
körül Miskolcon, a Szentpéteri kapu városrészen ellenőrzés alá 
vontak egy személygépjárművet és annak két utasát. Az igazol-
tatás során megtartott ruházat- és csomagátvizsgálás során a 
rendőrök a gépkocsiban gyanús zöld növényi törmeléket és szú-
rós szagú folyadékot találtak.

A dévaványai lakcímű 
31 éves M. Tibornál és 
29 éves P. Imrénél meg-
tartott házkutatás során 
a nyomozók további gya-

nús zöld növényi törmeléket, fehér színű port, 4 tő növényi 
egyedet és egyéb, a pszichoaktív anyagok értékesítéséhez hasz-
nált eszközt találtak és foglaltak le.

Újabb roma fiatalokból lehet rendőr
Újabb két roma származású fiatallal kötött tanulmányi szer-

ződést szeptember 15-én a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitány-
ság vezetője. A főkapitányság először 18 évvel ezelőtt, 1996-ban 
hirdette meg a cigány származású fiatalok rendőrré válásának 
elősegítését célzó ösztöndíj-pályázatát. Az elmúlt években a me-
gye 24 különböző középfokú oktatási intézményéből összesen 51 
diákkal kötött a rendőrség ilyen megállapodást. Az idei támoga-
tási rendszer elnyerésére tízen nyújtottak be pályázatot. Az egész-
ségügyi és a pszichikai alkalmassági vizsgálatok elvégzése után a 
két legjobb eredményt elért diákkal, Kovács Dávid Patrikkal, az 
egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégi-

um, illetve Mar-
kovics Arnolddal, 
a tokaji Tokaji Fe-
renc Gimnázium, 
Szakközépiskola 
és Kollégium tanu-
lóival kötött támo-
gatási szerződést a 
főkapitányság.

Oktatási intézmények

Elkezdődött az új tanév, Miskolcon is több ezer diák számára jött 
el a „dologidő”. Legújabb, négyrészes rejtvényünkben miskolci 
oktatási intézmények neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket 
együtt, legkésőbb október 21-én éjfélig juttassák el szerkesz-
tőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mi-
kom.hu e-mail címre. A helyes megfejtést beküldők között egy-
egy 2014-es Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.
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Forró NyoMoN

a KacsaNap
IdéN Is Nagy 
sIKer volt

Mentőhelikopterek
A  hét  
fotója
KuJaN I. 
Felvétele

Szeptember 15-től a megyei kórház Csillagpont épüle-
tének tetejére szállnak le a mentőhelikopterek. – Ez plusz 
anyagi terhet jelent a kórház számára, de vállaljuk, mert 
fontos, hogy garantáljuk a maximális biztonságot – nyilat-
kozta Csiba Gábor főigazgató. Eddig a nefrológiai osztály 
melletti pályára szállt le a helikopter, onnan mentőautóval 
szállították a sérültet a Csillagpontban működő traumato-
lógiára. Itt ismét meg kellett mozdítani, ki kellett emelni, 
mindez jelentősen megnövelhette a szállítás idejét is. Most a 
helikopterből azonnal arra a hordágyra teszik, amivel szin-
te másodperceken belül a sokktalanítóba, az intenzív osz-
tályra vagy a műtőbe érhet.

MisKolcról, 19.30-kor
csütörtökön

rólunK a MIsKolc tv
MűsOrán

Helyzetkép
simon JánosBayer ZsoltFritz Tamás


