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Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere szeptember 3-án 
közleményt adott ki, melyben 
leszögezte: Miskolc város ve-
zetése nem tervezi menekül-
tek miskolci befogadását. Az 
esetleges ilyen kezdeménye-
zéseket minden körülmények 
között ellenezni fogja.

„MIsKolcoN NeM leszNeK 
MeNeKülteK!”

KrIzA:

Négy napon át mintegy harminc 
előadó, több mint száz féle sör, 

számtalan ételkülönlegesség 
és megannyi Miskolcot bemu-

tató információs pult várta, 
várja a látogatókat a negyedik 

Miskolci sörfesztiválon. A Nép-
kertben csütörtökön csaptak a 

húrok közé, s ki más is kezdhette 
volna a bulit, mint városunk emble-

matikus zenekara, az EDDA Művek!

Bemutatták az akkumulátoros 
csavarhúzó legújabb 
generációját a miskolci 
Boschban, ahol pénteken 
a 75 milliomodik 
kéziszerszám gördült le 
a gyártósorról.

„Mi vagyunk 
a rock, 

mi vagyunk 
az élet!”

sörfesztIvÁl!!!

Miskolci Bosch:

legyÁrtottÁK 
A                                         KézIszerszÁMot75 MIllIoModIK
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Miskolc önkormányzata idén 25 
millió forintot különített el út-
burkolati jelek felújító festésére. 
Emellett, a nagymértékű nyári  
és őszbe nyúló, várhatóan ok-
tóber közepéig tartó kátyúzás 
során 23 000 négyzetméternyi 
útfelület újul meg városunkban 
– tájékoztatott Pásztor Imre, a 
Miskolc Holding Zrt. kommuni-
kációs vezetője. 

Megtudtuk, ez 139 helyszínt je-
lent, ahol burkolati hibát javítanak 
és 15 400 négyzetméternyi aszfal-
tozást. Az utcák, utak javításánál 
is elsődleges szempont volt, hogy 
a közintézmények – iskolák, óvo-
dák – előtt és a nagy forgalmú uta-
kon szeptember 1-jére végezzenek, 
ez meg is történt. Idén is a tavalyi-
val megegyező összeg, bruttó 200 
millió forint fordítható Miskol-

con az önkormányzati fenntartá-
sú úthálózat fenntartására, amely 
ugyanúgy a Miskolci Városgaz-
da Nonprofit Kft. feladata, mint a 
burkolati jelek felújítása.

A miskolci önkormányzat ke-
zelésében lévő úthálózaton mint-
egy 11 000 négyzetméteren festik 
újra az útburkolati jeleket. A mun-
ka július végén kezdődött, először 
a közintézmények, iskolák környé-
kén, hogy az iskolakezdésre jobban 
látható gyalogátkelők segítsék a 
gyermekek biztonságos közlekedé-
sét. Augusztus 31-ig 2037 négyzet-
méternyi zebra újult meg Miskolc 
útjain. A munka ezzel nem állt meg, 
a főútvonalakon és az idegenforgal-
mi szempontból jelentős helyszíne-
ken folytatódott és zajlik jelenleg is. 
Ezt követi majd a kisebb forgalmú 
utcák valamint a kerékpárutak út-
burkolati jeleinek újrafestése.

Kátyúzás,  
felújító festés

A világ egyik legkere-
settebb kéziszerszá-
ma az akkumulátoros 
csavarhúzó. Ennek a 
legújabb generációját 
mutatták be pénteken 
a miskolci Bosch-gyár-
ban, ahol ezen a napon 
a 75 milliomodik ké-
ziszerszámot gyártot-
ták le.  

Miskolcon több mint 
120 mérnök dolgozik az innova-
tív kéziszerszámok fejlesztésén. Ez a 
mostani szerszám az akkus csavar-
húzók legújabb generációja. Az Ixo 
tervező csapata tíz magyar és egy 
német szakemberből áll. – Örülünk, 
hogy Önökkel együtt ünnepelhetünk 
– kezdte köszöntőjét magyar nyelven 
Ansgar Lengeling, a Robert Bosch 
Power Tool Kft. ügyvezetője. Mint 
mondta, egy-egy ilyen szerszám – 

készre csomagolva – 21 másodper-
cenként kerül le a gyártósorról, éven-
te majdnem egymilliót gyártanak 
belőle. – Célunk, hogy a követke-
ző három évben 12 millió kéziszer-
számot állítsunk elő – emelte ki. A 
Bosch miskolci gyárában 2013 óta fo-
lyamatosan nő a dolgozói létszám, je-
lenleg 1600 embert alkalmaznak, de 
minden évben újabb munkahelyeket 
teremtenek. 

Pfliegler Péter alpol-
gármester kijelentet-
te, hogy Miskolc és a 
Bosch neve mára ösz-
szefonódott. – A vá-
ros egyik meghatáro-
zó cégéről beszélünk, 
a gazdasági teljesít-
ményt, a munkahelyek 
számát, az oktatást és 
a fejlesztéseket tekint-
ve is – hangsúlyozta az 
alpolgármester.  A 75 

millió legyártott kéziszerszám nagy-
ságrendjét úgy érzékeltette, hogy a 
Földtől a Marsig 3 kilométerenként ki 
lehetne rakni az utat, ennyi szerszám-
mal. Ha összeadjuk Magyarország, 
Szlovénia, Szlovákia, Lengyelország, 
Svédország és Portugália népességét, 
a 75 millióból a hat ország minden 
egyes lakójának jutna egy-egy kézi-
szerszám fejenként, az újszülöttektől 
az aggastyánokig. 

Négy napon át mintegy harminc előadó, több mint száz féle sör, szám-
talan ételkülönlegesség és megannyi Miskolcot bemutató információs 
pult várta, várja a látogatókat vasárnap estig, a negyedik Miskolci Sör-
fesztiválon. A Népkertben csütörtökön csaptak a húrok közé, s ki más 
is kezdhette volna a bulit, mint városunk emblematikus 
zenekara, az EDDA Művek! 

Csütörtökön délután már a ka-
punyitást követően rengetegen voltak 
a Népkertben. A legtöbben visszatérő 
vendégek már az előző években is ki-
látogattak a rendezvényre.

A Liget színpadon Ádám és Éva adta 
meg a kezdő hangot, majd este három-
negyed 9-kor Vastag Csaba lépett fel, 
a nagyszínpadon pedig az EDDA és a 
Magna Cum Laude csa-
pott a húrok közé.

Pénteken és szombaton 
külföldi sztárok is szóra-
koztatták, szórakoztatják 
a miskolciakat. Köztük La 
Bouche, a jól ismert Cul-
ture Beat, Mr President de 
a legnépszerűbb magyar 
előadók sem maradnak el – 

Rúzsa Magdi, Horváth Charlie, Dem-
jén Ferenc, a Hooligans és még sokan 
mások. A hetven pultnál több mint 
százféle sör kapható, közöttük barna, 
chilis és kávés is. Az éhezőknek sült 
a juhtúrós lepény, a kenyérlángos és a 
kolbász. 

– Szeretem ezt a fesztivált – nyi-
latkozta Szállási János, aki minden 

évben bérletet vesz a sörfesztiválra. 
– Az élőzene miatt jövök el akkor is, 
ha egyre kevesebb színpad van. Sze-
retném, ha jövőre is lenne fesztivál – 
mondta.

Ezt a véleményt a szervezők is oszt-
ják. – Tíz évre szerződtünk, úgyhogy 
biztos, hogy folytatjuk a hagyományt – 
mondta Schmidl Péter, a rendezvényt 

szervező cég ügyvezetője és 
egyik tulajdonosa. – Úgy ér-
zem, egyre jobban működik és 
egyre népszerűbb a miskolci-
ak körében. Tavaly hetvenezer 
ember szórakozott a Népkert-
ben a sörfesztivál négy napja 
alatt. A szervezők idén is leg-
alább ugyanennyi vendégre 
számítanak.

Négy nap, több tucat előadó,  
száz féle sör és buli, buli, buli…!MisKolci sörfesztiVál
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legyártották  
a 75 milliomodik  

kéziszerszámot
„MisKolc és a Bosch NeVe Mára összefoNódott”
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A tervek szerint, határidőre megú-
jult a 26-os út mintegy 250 méteres 
Miskolc-belvárosi szakasza. 

Mikesz Csaba, a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. megyei igazgatója 
úgy nyilatkozott, az útszakasz felújí-
tására elsősorban forgalombiztonsá-
gi okokból volt szükség. Kicserélték 
a kiemelt szegélyt, megemelték a le-
süllyedt aknafedlapokat, többet ki 
is cseréltek. Biztonságosabb korlá-

tot helyeztek ki a gyalogosok védel-
me érdekében, és tartós, esőben is jól 
látható burkolati jeleket festettek fel. 
– Szoros volt a határidő, abban, hogy 
tartani tudtuk, nagy segítségünk-
re volt Miskolc önkormányzata, és 
hogy a városi utakra terelhettük a 
forgalmat. Köszönetet szeretnék 
mondani a megyei rendőr-főkapi-
tányság és a városi rendőrkapitány-
ság támogatásáért is – hangoztatta 
az igazgató.

Mintegy 93 milliárd forint jut fejlesz-
tésekre a megyében a 2020-ig tartó 
uniós ciklusban. A megyei önkor-
mányzat több mint 70 egyeztetést 
tartott a fejlesztésekről – ezeken ki-
derült, hogy a gazdaság és az  
in fra struktúra fejlesztésére valamint 
munkahelyek teremtésére van legin-
kább szükség – mondta el a Miskolc 
Televíziónak Török Dezső, a B.-A.-Z. 
megyei közgyűlés elnöke. 

Kiemelte, a tavaly szeptemberben 
elfogadott megyei integrált terüle-
ti programnak három pillére van: a 
stratégiai a következő évek fejleszté-
seiről, az operatív programrész pedig 
az ezekhez szükséges forrásokról szól. 
A harmadik azt vizsgálja, hogy az Eu-
rópai Uniós illetve a hazai jogrendnek 
megfelelően valósítják-e meg a telepü-
lés- és területfejlesztési stratégiát.

A megyében a gépgyártás mellett 
a vegyipar a húzóágazat, óriási szeg-
mensét adja a foglalkoztatásnak. Az 
is látszik ugyanakkor, hogy a köny-
nyűipari fejlesztések jelenthetik a ki-

törési pontot a településeknek. Török 
Dezső fontosnak nevezte, hogy to-
vább erősödjenek a kis- és középvál-
lalkozások, amelyek így is sok embert 
foglalkoztatnak a megyénkben. Bár 
a kkv-k direkt támogatása a Területi 
Operatív Program keretében nem le-
hetséges – csak önkormányzatok és 
egyházak pályázhatnak – egy nyer-
tes pályázattal a települések indirekt 
módon, megbízásokkal támogathat-
ják őket.

Az Integrált Területi Programban 
szerepel még mezőgazdasági fejlesz-
tés, kerékpárutak építése, de több pá-
lyázati felhívás fog megjelenni – a re-
mények szerint már október elején – a 
megújuló energiákkal, az energiaha-
tékonysággal kapcsolatban is.

– Lehetőség lesz arra, hogy az ön-
kormányzatok épületeket újítsanak 
fel, ablakokat cseréljenek ki, szigeteljék 
az épületek homlokzatát vagy a meg-
lévő földgázkazánt biomassza-kazán-
ra cseréljék – sorolta az elnök. Hoz-
zátette, arra is lesz lehetőség, hogy 
napelemparkokat telepítsenek a ki-
sebb települések határába. Több tele-
pülés is jelezte, hogy szeretne termál-
fürdőt vagy strandot működtetni. – A 
93 milliárd forint soknak mondható, 
a megye a Magyarországra szánt for-
rások 11 százalékát nyerte el. Akkor 
lennék elégedett, ha 2020 körül a te-
lepülések nagy része több fejlesztésről, 
befektetői csoportok megjelenéséről 
és lényegesen több foglalkoztatottról 
számolhatna be – hangsúlyozta a me-
gyei közgyűlés elnöke.

A Közgazdász-vándorgyűlés a ma-
gyar közgazdász szakma legna-
gyobb éves konferenciája. Szep-
tember 3. és 5. között a Miskolci 
Egyetem adott otthont a háromna-
pos rendezvénynek, melyet immár 
53. alkalommal rendeztek meg.

Kovács Árpád, a Magyar Közgaz-
dasági Társaság elnöke beszédében 
felidézte, hogy 1962-ben Miskolcon 
alakult meg a társaság első megyei 
szervezete. A közgazdasági képzés 
pedig a Miskolci Egyetemen indult, 
25 évvel ezelőtt. Elmondta, a szak-
mának ez a vándorgyűlés a legna-
gyobb, legrangosabb rendezvénye. 
Kiss János, Miskolc alpolgármeste-
re arról beszélt, nagy öröm a város-
nak, hogy egy ilyen rangos konfe-
rencia helyszínéül választották. Kiss 

János szólt a város imázsának építé-
séről, azokról a turisztikai helyekről, 
amelyekre a miskolciak is büszkék 
lehetnek. Megemlítette többek kö-
zött a CNN honlapjára is felkerült 
Barlangfürdőt, a Diósgyőri várat és 
Lillafüredet. Kiemelte, Miskolc tu-
risztikai koncepciója többek között 
ezekre a páratlan helyekre épül. 

Bihall Tamás, a Magyar Közgaz-
dasági Társaság megyei vezetője, a 
BOKIK elnöke szintén Miskolc elis-
merésének nevezte, hogy a közgaz-
dász szakma képviselői, bankárok, 
vállalati vezetők itt vitatják meg az 
elmúlt év gazdasági történéseit, azo-
kat a kihívásokat, amelyek az ország 
előtt állnak. 

Csányi Sándor az OTP elnök-ve-
zérigazgatója nyitóelőadásában úgy 
fogalmazott, a bankszektorban ma 

mintegy 10 ezer milliárd forint sza-
bad likviditás van. Ebből pedig 8 
ezer milliárd forint azonnal kihe-
lyezhető lenne. Egyedül az OTP 1000 
milliárdnyi forrást szeretne hitelként 
kihelyezni, vagyis a hitelkínálat ol-
daláról nincs semmilyen probléma. 
Csányi Sándor szerint a gazdaság 
növekedése és az ezt elősegítő prog-
ramok ellenére is csökkent 2015-ig a 
vállalati hitelállomány összege, ami 

várhatóan 2016-ban éri el mélypont-
ját. A szakember véleménye szerint 
az ingatlanpiacon már látható a nö-
vekedés, de még ez sem „állt be” iga-
zából. 

A záró plenáris ülés előadásai-
nak sorát szeptember 5-én, szomba-
ton (lapzártánk után) Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter nyitja 
meg. Ezt követően Kovács Zoltán, a 
Miniszterelnökség területi közigaz-

gatásért felelős államtitkára, Nagy 
Márton, a Magyar Nemzeti Bank al-
elnöke, a Magyar Közgazdasági Tár-
saság (MKT) Pénzügyi Szakosztá-
lyának elnöke, Domokos László, az 
Állami Számvevőszék elnöke és Pa-
tai Mihály, a Magyar Bankszövetség 
elnöke, az MKT alelnöke tartanak 
előadásokat. A rendezvényen ezúttal 
Kopátsy Sándor vehette át a Közgaz-
dász Életműdíjat.

MisKolcon tanácsKoztaK  
a KözgazdászoK

nemzetgazdaság, bankrendszer, költségvetési folyamatok

Megyei integrált területi program:

gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés
Kormányhivatali híreK

Közúti ellenőrzési akció
Fokozott közúti ellenőrzés várható 2015. szeptem-

ber 15-17-én az ország egész területén.
A kormányhivatalok közlekedési osztályainak ellenőrei elsősorban a 

vezetési és pihenőidőre valamint a menetíró készülékek használatára vo-
natkozó előírások betartását vizsgálják. Elsődleges cél a fáradt gépkocsi-
vezetők kiszűrése a közúti forgalomból, illetve a manipulált tachográf 
készülékek feltárása. Célszerű a menetíró készülékek illesztésének érvé-
nyességét figyelemmel kísérni. Szabálytalanság esetén közigazgatási bír-
ság kiszabására, pihenőidő letöltésének elrendelésére, jármű javítómű-
helybe irányítására lehet számítani.

Megkezdődött a vadászati főidény
Szeptember elsejével elkezdődött a vadászok által várt legszebb, legiz-

galmasabb időszak a vadászati főidény, a szarvasbőgés, a gímszarvasok 
párzási ideje. Ettől az időponttól kezdve, főleg a hónap közepén gyak-
ran lehet hallani az ország erdős területein a jellegzetes szarvasbőgést. 
Ez még a laikusok számára is sajátos hangulatú, egyedi élményt jelent, 
ezért ebben az időszakban több erdőgazdaságnál szerveznek szarvasbő-
gés-hallgató túrákat.

Az erdőjáróknak érdemes a túrák előtt tájékozódni az erdőgazdasá-
goknál, mivel ebben az időszakban több helyen részleges erdőlátogatási 
tilalmat rendelnek el a balesetmegelőzés és a vadászatok eredményessége 
érdekében, főleg a hajnali és esti órákban. A részleges tilalomról a főbb 
erdei utak mentén kihelyezett táblákon, az érintett települések önkor-
mányzatainál valamint az illetékes erdészeteknél tájékoztatják a lakos-
ságot.

Időben befejeztéK az útszaKasz felújítását
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
Borsodcolor Kft. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 

2015. 09. 05-től 2015. 09. 11-ig 

Tomi Compakt mosópor, 1,5 kg, 1,4 kg, 733 Ft/kg 1099 Ft

Persil Compakt mosópor, 1,5 kg, 913 Ft/kg 1369 Ft

Ariel mosópor 7 kg, 743 Ft/kg 5199 Ft

Ariel mosópor 1,4 kg, 1070 Ft/kg 1499 Ft

Ariel mosógél 2,6 l, 999 Ft/l 2599 Ft

Ariel gél kapszula 32 db-os, 78 Ft/db 2499 Ft

Dosia mosópor 5,4 kg, 437 Ft/kg 2359 Ft

Silkylux mosógél 4 l, 275 Ft/l 1099 Ft

Perwol mosógél 3 l, 666 Ft/l 1999 Ft

Coccolino öblítő 1 l 539 Ft

Coccolino öblítő Új 750 ml, 720 Ft/l 539 Ft

Silan öblítő 2 l, 499 Ft/l 999 Ft

Floppy Baby törlőkendő 70 db-os, 2,8 Ft/db 199 Ft

Viaszos vászon asztalterítő 140 cm széles 799 Ft/fm

l  Látogatás a paksi atomerőmű-
ben, paprikafesztiváL kaLocsán: 
szeptember 19.: 9500 ft/fő

l  eperjes – Lőcse – szepesváraLja: 
szeptember 26.: 6000 ft/fő

l  a fiLmkészítés rejteLmei, kü-
LönLeges LátnivaLók etyeken 
és zsámbékon: október 3.: 8500 ft/fő

l  pécs: szeptember 26.:  12 000 ft/fő

l  tata, majkpuszta: 
október 10.: 8500 ft/fő

l  tátra kapujában: 
október 17.: 7000 ft/fő

cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén 
tel.: 46/344-454

www.KorutaK.hu

"

"
ez a kupon 

500 ft-ot ér!  
1 Útra 1 főnek!
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Apróhirdetés
családsegítő önkénteseket ke-
res az Otthon Segítünk Alapítvány. 
A segítő munkára jelentkezőknek 
felkészítő önismereti tréninget tar-
tunk, ami  ingyenes. Tanfolyam-
ra jelentkezés, onkentes.m@gmail.
com, 30/905-8113.
sérült gyermeket nevelő szü-
lők számára támogató csoport in-
dul szeptemberben Miskolcon. A 
csoportba jelentkező szülőknek 
önkéntesek tudnak majd segítsé-
get nyújtani a mindennapokban. 
Szülők jelentkezését várjuk a mis-
kolciotthonsegitunk@gmail.com, 
30/905-8113 elérhetőségeken.
családoknak, anyukáknak szó-
ló honlap hirdetésszervezőt ke-
res magas jutalékkal. Kisgyermekes 
anyukák előnyben. Tájékozódjon a 
miskolc.imami.hu honlapról, Jelent-
kezzen a miskolc@imami.hu címen.
nem italozó, önállóan dolgozni 
tudó ácsot, és korábban ács mellett 
dolgozó segédmunkást keresek 
Miskolc és környékére, nem csak 
tetőn végzendő munkákra. Tel: 06-
20/460-6775.
ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar  to nozás, lambéri ázás, filagóri-
ák, elő tetők, kerítések, kerti házak 
és egyéb famunkák készítése; Vel-
ux ablakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készítése; te-
tők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

Tehetséggondozó foglalkozások indulnak a miskolci Zrí-
nyi Ilona Gimnáziumban a 2015/16. tanévben a következő 
tantárgyakból: 

Összes óraszám: 24 óra

Beiratkozás és tájékoztató: 2015. szeptember 8-án ked-
den 15.00 órakor a miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban 
(3530 Miskolc, Nagyváthy János u. 5. ).

tehetséggondozó foglalkozások 
az általános iskolák  

8. osztályos tanulói számára

• magyar nyelv
• matematika
• rajz és vizuális kultúra
• magyar irodalom, dráma

áLLásLeHetőség
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres  

az alábbi munkakör betöltésére:

kontroLLer
A leendő munkatárs feladatai:

• Vezetői riportok rendszeres elkészítése
• Költség- és árbevétel-tervezés
• Költségriportok, kalkulációk készítése
•  Éves, középtávú üzleti terv készítésében való részvétel
•  Heti, havi, negyedéves, éves jelentések,  

elemzések készítése
• Döntés előkészítésben való részvétel

A pályázóval szemben támasztott elvárások:
• Felsőfokú gazdasági végzettség
• Kontrolling területen szerzett tapasztalat
•  Magabiztos számítástechnikai ismeretek,  

excel magas szintű ismerete
• Önállóság, pontosság, precizitás
• Elemző képesség
• Együttműködési készség
• Rugalmasság, megbízhatóság

Ajánlatunk:
• Stabil háttér
• Versenyképes jövedelem
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Kellemes munkahelyi környezet

Az önéletrajzokat a titkarsag@mirehukoz.hu e-mail címre 
várjuk!

ElérhEtőségEink:  
Ügyfélszolgálati iroda 3518 Miskolc, Erenyő u. 1.  

Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf.: 509.  
Telefon: +36 46/200-178,  

+36 46/200-179.   
Telefax: +36 46/200-177.  

E-mail: info@mirehukoz.hu.  
Web: www.mirehukoz.hu
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Ternyák Csaba egri érsek áldotta 
meg múlt vasárnap a Szent Imre 
Római Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda Kisboldogasszony Tagó-
vodájának új épületét. Négy hu-
szonöt fős csoport már itt kezdhet-
te meg az évet. 

Eddig a Puskás Tivadar utca 5. szám 
alatti épületbe vitték a szülők a kicsi-
ket, idén azonban a szemben lévő épü-
letbe költözött át az óvoda. Itt régen a 
harangozó háza állt, mellette műkö-
dött a szeretetszolgálat. Most egybe 
nyitották a két területet, kibővítették 
az épületeket, rendezték az udvart.

Az építkezést három 
éve kezdték, a kibővített 
óvodaépület százhúszmil-
lió forintos EU-támoga-
tással készült el. A létesít-
ményben tornacsarnok, 
fogadótér és egy melegítő 
konyha is rendelkezésre áll. 

– Az öröm most nem 
csupán Diósgyőré és Mis-
kolcé, hanem az egri egy-
házmegyéé is. Magam 
sem hittem, hogy ilyen 
viszonylag rövid idő alatt 
megvalósulhat ez az álom 
– mondta el az épület felszentelésénél 
Ternyák Csaba egri érsek.

Kovácsné Nikházy Eleonóra, a Szent 
Imre Római Katolikus Általános Is-

kola és Óvoda igazgatója elmondta, 
hogy egy eszközbeszerzési pályázatot 
is megnyertek, melynek köszönhetően 
új játékokat vásárolhattak a termekbe 
és az udvarra. Mikolai Vince, a diós-

győri római katolikus plébánia plébá-
nosa kiemelte kevés olyan hely van, 
ahol ilyen közel lenne a templom és 
az óvoda egymáshoz. – A gyerekek a 

templom árnyékában nőnek fel. Örü-
lünk annak, hogy van egy új óvodánk 
és bízunk benne, hogy erősíteni fogják 
a diósgyőri egyházközösséget – mond-
ta. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere 

azt hangsúlyozta, milyen 
fontos közösségépítő ere-
je van Miskolcon a kato-
likus egyháznak. – A két-
kedőknek, akik kritizálták 
az egyház szándékait az 
oktatás, nevelés területén, 
újra meg tudjuk mutatni: 
a katolikus egyház komoly 
építő, szervező munkát 
végez – fogalmazott.  

A polgármester hoz-
zátette, természetesen az 
önkormányzati intézmé-
nyek is arra törekszenek, 

hogy a legjobb nevelést adják az óvo-
dákban. Egy egyházi intézményben 
azonban kicsit más lelkületet kapnak 
a gyerekek.

A hejőkeresztúri nemzeti évnyi-
tóval, hivatalosan is megkezdő-
dött a napokban a 2015/16-os 
tanév. Miskolcon több mint 10 
ezer diáknak csengettek be szep-
tember elsején.   

Balog Zoltán, az emberi erőfor-
rások minisztere a nemzeti évnyi-
tón kiemelte, az iskolarendszer 
csak úgy lehet sikeres, ha az eddi-
ginél jobban bevonják a szülőket 
az oktatásba.

– Szeretném fölhasználni ezt a 
nemzeti tanévnyitót arra, hogy 
meghirdessem a pár-
beszédet a szülőkkel az 
iskoláról, az iskoláért és 
a hamarosan elinduló 
köznevelési portált föl-
kínáljam arra, hiszen 
kiváló felületet tud majd 
biztosítani a szülőkkel az 
iskoláról, az iskoláért – 
hangoztatta. Balog Zol-
tán hozzátette: az egyik 
legfontosabb feladat, 
hogy a gyerekeket ver-
senyképes tudással vér-
tezzék fel, ehhez pedig 
felkészült pedagógusok-
ra van szükség. Ebben az 
életpályamodell nyújt se-
gítséget.

A Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Köz-

pont (KLIK) Miskolci Tanke-
rületének tájékoztatása szerint 
a miskolci általános iskolákban 
összesen 8134 gyermek, a mis-
kolci középiskolákban pedig 
3242 diák kezdte meg a tanévet. 
Ezek a KLIK által fenntartott 
köznevelési intézmények adatai. 
A 2015-2016-os tanév 181 napig 
tart. Az első hosszabb pihenő az 
őszi szünet lesz majd, október 
26-30. között. Ebben a tanévben 
is szerveznek majd kompetencia-
mérést, a tervek szerint 2016. má-
jus 25-én. 

Párbeszéd a szülőkkel
5

Tanévkezdés előtt több diák érdek-
lődött az MVK Zrt.-nél, hogy diákiga-
zolvány hiányában mit írjanak rá a 
bérletszelvényre. Az, akinek a tanulói 
jogviszonya fennáll, ám diákigazol-
ványának kiállítása még folyamatban 
van, rendelkezik egy úgynevezett okta-
tási igazolással. Ennek az igazolásnak a 
3. c) pontjában szereplő tanulói azono-
sító (11 jegyű) számát kell a bérletszel-

vényen feltüntetni. Ennek hiányában az 
igazolás száma is feltüntethető. Azok az 
első osztályba induló kisiskolások, akik 
még nem rendelkeznek sem diákigazol-
vánnyal sem oktatási igazolással, a bér-
letszelvényen a nevüket és születési ide-
jüket tüntessék fel.

Az MVK tájékoztatója hangsú-
lyozza, hogy az iskolalátogatási iga-
zolások nem alkalmasak az utazási 

kedvezmények igénybevételére. Ér-
vényes, állandó diákigazolvány hiá-
nyában az utazási kedvezményeket 
az oktatási igazolással lehet igény-
be venni. Amennyiben hónap köz-
ben érkezik meg a diákigazolvány, a 
bérletszelvényt nem kell kicserélni, 
hogy a diákigazolvány száma ráke-
rüljön, mert a bérlet az oktatási iga-
zolással is érvényes.     Fotó: MVK Zrt. 

Tanuló bérleTekkel, diákigazOlvánnyal kapcsOlaTOs Tudnivalók

A „Lehetőségek isko-
lája” 2010 óta műkö-
dik, nem csupán az 
Avason, hanem a kör-
nyező településeken is. 
Szeptembertől újabb 
lehetőségekkel várják 
a környéken élő hátrá-
nyos helyzetű gyereke-
ket és családjaikat.

A „Kereszt az Aszfaltdzsungelben” egy 
olyan iskolán kívüli felzárkóztató kép-
zést takar, amelyet egy több mint 29 mil-
liós nyertes pályázat indított útjára. A pro-
jekthez csatlakozott a jezsuita rend is, a 
kezdeményezésnek pedig a miskolci ön-
kormányzat adott otthont, a Szilvás utcai 
óvodaépület egy részében.

- Délelőtt a gyermekek iskolában vannak, 
délután pedig ott segítünk az iskolásoknak, 
ahol épp el vannak maradva. Olyan kor-
repetálásokról és közösségi programokról 
van szó, amelyeken nem csak hétköznap 
délutánonként, hanem hétvégén is részt ve-

hetnek a gyerekek. – mondta el Kuti Zsolt, 
projektvezető.

A pályázat teljes mértékben fedezte a 
szükséges informatikai eszközök, bútorzat 
és sporteszközök beszerzését. Ezeket nem 
csupán a projekt 20 hónapos időszaka alatt, 
hanem ezt követően is igénybe lehet majd 
venni.

A gyerekek szabadon jelentkezhetnek a 
programokra, természetesen a szülők bele-
egyezésével. Az ötletgazdák reményei sze-
rint, a résztvevő diákok tanulmányi ered-
ményei javulni fognak, ezzel pedig nagyobb 
esélyük lesz a továbbtanulásra.

Új helyen a kisbOldOgasszOny 
óvOdaElkEzdődött az új tanév

új időszámítás a 111 éves egyetemi tanszéken
Az idén 111 éves Elektrotechnikai-Elektro-
nikai Intézeti Tanszék gyökerei egészen a 
Miskolci Egyetem jogelődjéig, a selmecbá-
nyai Bányászati és Kohászati Akadémiáig 
nyúlnak vissza. Az évforduló alkalmából 
tartottak hétfőn emlékülést. 

A rendezvényen a régió ipari vállalatainak 
vezetői, gazdasági szereplői mellett jelen vol-
tak más felsőoktatási intézmények vezetői, 
professzorai is. Kiss Gábor alpolgármester 
beszédében emlékeztetett: a Modern Váro-
sok Prog-
ram ke-
r e t é b e n 
Miskolc és 
a magyar 
k o r m á n y 
többek kö-
zött arról is 
megállapo-
dott, hogy 
egy 1000 
h e k t á r o s 
i p a r t e r ü -
letet alakí-
tanak ki a borsodi megyeszékhelyen. Újabb 
munkahelyeket teremtve, és erősítve a helyi 
gazdasági potenciált. A betelepülő vállala-
toknak pedig jól képzett, elhivatott szakem-
berekre van szükségük.

A megbízott tanszékvezető, Blága Csaba 
úgy fogalmazott: a 111 a számmisztikában 
egy új ciklus kezdetét jelenti. – Hogy jobb 
vagy rosszabb lesz, mint az előző időinter-
vallum, azt a mindenkori csillagállás fogja 
meghatározni. Azonban mindenféleképpen 
valami új fog következni. – Nagyon viha-
ros évszázad van a hátunk mögött. Előde-
im, kollégáink egy új tanszéket építettek fel, 
nekem tehát könnyű dolgom van: átvenni 
és továbbvinni a stafétabotot – emelte ki a 
megbízott tanszékvezető. Kékesi Tamás tu-

dományos 
és nemzet-
közi rek-
torhelyet-
tes arról 
szólt, hogy 
az intéz-
mény éle-
tében kü-
l ö n ö s e n 
fontos te-
rület az 
e l e k t r o -
t e c h n i k a , 

az elektronika. Nem csupán a magyar hall-
gatók körében népszerű, sokan jelentkeznek 
külföldről is a Gépészmérnöki és Informa-
tikai Karra, azon belül a Villamosmérnöki 
Intézetbe.

„a gyerekek a templom  
árnyékában nőnek fel…”

„kereszt az aszfaltdzsungelben” 
Újabb elemmel gazdagOdOTT 
a TanOda prOjekT
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szeptember 2-8.

keresse LeGÚJABB AkCIÓNk TerMÉkeIT
vALAMeNNyI Coop ÜZLeTÜNkBeN!

Coop trappista 
sajt  

1 kg,  
(COOP ABC-COOP Szuper)

999 Ft

eh. csirkemell filé   
1 kg,  

baromfit árusító  
üzletekben

1349 Ft

eh. csirkecomb  
farrésszel  

1 kg,  
baromfit árusító  

üzletekben 

499 Ft

sir Morton erd. gyüm., meggy ízű tea 20x1,75 g, Earl grey 20x1,5 g 199 Ft
Törzsvásárlóknak – kuponnal olcsóbb Coop ABC, Coop szuper üzletekben:

Baba tusfürdő lanolinos, kam-méz., 400 ml, egységár: 1373 Ft/l helyett 998 Ft/l, 549 Ft helyett     399 Ft
Hétvégi akció: szeptember 3–5-ig Coop ABC, Coop szuper áruházakban:

Tento Nat.Line eü.papír 3 rét., 16 tek., egységár: 50 Ft/tek     799 Ft
Coop ABC, Coop szuper üzleteinkben a 2000 Ft feletti vásárlás esetén 1 db kaparós sorsjegyet adunk! 

Minden sorsjegy garantált nyereménnyel! részletek az üzletekben és a szórólapokban!

"

"

"

"

Apróhirdetés
Opel Astra kombi 1700-as di-
esel, teljesen felújítva, 1996 év-
járatú, új gumikkal, vonóhorog-
gal, extrákkal, eladó. Műszaki 
érvényes: 2016. 04. 20-ig. Érdek-
lődni: 06-30/276-44-50.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 63 900 Ft-tól, továbbá nyí-

lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hu-
pont.hu, Bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: H–P: 9–14 óráig, sz: 
9–12 óráig.

Tehetséggondozó szakkörök  
az Avasi Gimnáziumban

Az Avasi Gimnázium tehetséggondozó foglalkozásokat indít szeptember 18-19-től  
6. és 8. osztályosok számára a következő tantárgyakból:  

magyar, matematika, biológia, rajz, angol és német nyelv. 
Szeptember 10-én 17.00 órától szülői tájékoztatót tartunk a gimnázium színháztermében.  

Jelentkezni a (46) 562-289-es telefonon vagy személyesen lehet az iskolatitkárnál.  
Bővebb információ: www.avasi.hu.
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Idén szeptember 16-án 
kezdődik az Európai 
Mobilitási Hét. Miskolc 
Európa egyik legnagyobb 
környezetvédelmi prog-
ramjára készül. 

Nagy Dezső, a polgármes-
teri hivatal környezetvé-
delmi referense elmondta, 
szeretnék, ha a szemlélet-
formáló üzenetekkel minél 
több miskolcit meg tudná-
nak szólítani, az igazán él-
hető város megteremtése ér-
dekében. 

Miskolc önkormányzata 
ezért pályázatot hirdet vá-
rosrészi programok, akci-
ók szervezésére az Európai 
Mobilitási Héten. A pályá-
zat célja, hogy a városban 
működő öntevékeny közös-
ségek minél több olyan he-

lyi programot, akciót szer-
vezhessenek, amelyekben 
– a lakosság bevonásával 
– fenntartható és városba-
rát közlekedési módokra, 
az ésszerű autóhasználatra 
hívják fel a figyelmet. A pá-
lyázatban miskolci székhe-
lyű társadalmi szervezetek, 
közintézmények, alapítvá-
nyok vehetnek részt.

A város maximum 100 
ezer forinttal támogatja a 
helyi közösségek környezet-
védelmi ötleteit, a pályáza-
tokat szeptember 8-áig lehet 
beadni.

A pályázati adatlap elérhe-
tő a www.miskolc.hu hon-
lapon. Információk: Mis-
kolc, Polgármesteri Hivatal, 
Nagy Dezső környezetvédel-
mi referens 46/512 700-1210, 
nagydezso@miskolcph.hu

Idén Miskolc adott otthont 
a BM Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság 
által szervezett nagyszabású 
programsorozatnak, a több 
napon át tartó Országos 
Tűzoltó Szakmai Vetélke-
dőnek. 

A tizedik alkalommal meg-
rendezett vetélkedőre az elő-
döntők során legjobb megyei 
eredményeket elért hivatá-
sos tűzoltó csapatok jutottak 
be – rajtuk kívül hat önkor-
mányzati, három létesítmé-
nyi és két önkéntes tűzoltó 
csapat állt rajtvonalhoz. Az 
első napon a nem hiva-
tásos egységek mérkőz-
tek meg a DAM területén 

gyakorlati csapatfel-
adatokban, míg hiva-
tásos kollégáik elmé-
leti feladatokban 
versenyeztek (szak-
mai tesztek kitölté-
sével), egyéni ver-

senyzőkként. Kedden 
váltás következett: a 
hivatásos tűzoltók áll-
tak csapatként a gya-
korlati pályákhoz, 
míg az önkéntes, az 
önkormányzati és a 
létesítményi tűzoltók 
egyéniben adtak szá-

mot elméleti tudásukról. Szer-
dán délelőtt tartották a szak-
mai verseny sajtó számára is 
nyilvános szakaszát a sport-
csarnok előtt, délután pedig az 
eredményhirdetés és a verseny 
zárása következett. A rendez-
vényen Kiss János alpolgár-
mester köszöntötte a verseny-
zőket és a vendégeket, egyben 
örömét fejezte ki, hogy a neves 
rendezvénynek Miskolc adha-
tott otthont. Elismerte a ka-
tasztrófavédelem munkáját, s 
köszönetet mondott, hogy az 
év min-

den napján szakmailag felké-
szülten, ha kell, veszélyekkel 
szembenézve segítik, védik az 
ország lakosságát.

A hivatásosok csapatverse-
nyét az orosházi együttes nyer-
te, megelőzve a veszprémie-
ket és Kecskemét csapatát. A 
nem hivatásos csapatok közül 
az ATOMIX létesítményi tűz-
oltói lettek a legjobbak, a má-
sodik helyen a VÉD-SZ-Papír 
létesítményi csapat végzett, a 
harmadik helyet a Tótkomlósi 
Önkormányzati Tűzoltóság 
versenyzői szerezték meg.

Út menti platánfának 
ütközött augusztus 27-én 
délután egy teherautó Mis-
kolcon, a Soltész Nagy Kál-
mán úton. A hatalmas fa 
az ütközés erejétől kidőlt, 
egyenesen egy közeli par-
kolóra, ahol két másik sze-
mélyautót is megrongált. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság tájékozta-
tása szerint a helyszínre 
a miskolci hivatásos tűz-
oltókat riasztották, akik 
motoros fűrésszel és kézi 
erővel távolították el a fát. 
Személyi sérülés nem tör-
tént, de helyszínen torló-
dás alakult ki, műszaki 
mentés idején az érintett 
útszakaszon fél sávon ha-
ladt a forgalom.

Tűz ütött ki hétfőn délután Miskolcon, a 
Tatárdombon. Információink szerint egy 
körülbelül hatvan négyzetméter alapterüle-
tű családi ház egyik szobájának berendezé-
si tárgyai gyulladtak meg, a Tatárárok ut-
cában. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatá-
sa szerint, a riasztást követően szinte percek 

alatt kiértek a tűzhöz a miskolci hivatásos 
tűzoltók.

Rövid időn belül eloltották a lángokat, 
majd megkezdték az épület átszellőzteté-
sét és átvizsgálását. Kivonult a rendőrség is, 
délután négy órakor még zajlott a helyszíni 
vizsgálat. Elsődleges információink szerint 
az eset során senki nem sérült meg.

A Magyar Természetjáró 
Szövetség és konzorciumi 
partnerei gondozásában az 
elmúlt években 2,7 mil-
liárd forintból, hazai és 
uniós forrásból újult meg 
a legnépszerűbb hazai 
túraútvonal az Országos 
Kékkör.

A régiónkat érintő fej-
lesztésekről a Magyar Ter-
mészetjáró Szövetség és 
konzorciumi partnere, az 
ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasá-
gi Zrt. tájékoztatott a héten. 

A magyarországi Orszá-
gos Kékkör egy több mint 
2500 kilométer hosszú, há-
rom nagyobb szakaszból álló 

túraútvonal, amelyen körbe-
járhatók és megismerhetők 
Magyarország jelentősebb táj-

egységei. Az emblemati-
kus útvonalon évente 150 
ezer turista fordul meg.

Az Alföldön, a 
Dél-Dunántúlon, illet-
ve az Észak-dunántú-

li és az Észak-magyarországi 
régióban húzódó túraútvo-
nalakra tízezer táblát tettek 

ki. Megtisztították a nyom-
vonalakat, friss jelzések ke-
rültek ki és már GPS-alapú 
mobilalkalmazás is segíti 
a túrázókat. Az Észak-ma-
gyarországi régió a legna-
gyobb, így a támogatás itt 
a legmagasabb. Több mint 
1100 millió forint jutott ré-
giónkban a fejlesztésekre. 
Megújultak a forrásmedrek, 
valamint 10 híd, 8 kilátó, 
169 pihenőhely és esőbeál-
ló is teljes pompájában várja 
a túrázókat. A Kékkör látni-
valóinak közel negyede Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyé-

ben található. A Bükk mellett 
a Zemplénben, a Csereháton 
és az Aggteleki karsztnál.

Támogatják a helyi 
kezdeményezéseket

Mobilitási Hét – 
élhető város

TűzolTó szakmai        veTélkedő

Megmutatták 
mit tudnak a lánglovagok

lakástűz a Tatárdombon

Parkoló auTókra dőlT a fa

Több milliárdból újulT meg az országos kékkör TúraúTvonala
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A Kálvária-kápolna építése Máriássy Gábor egri kanonok nevéhez 
fűződik, aki ezzel kívánt emléket állítani miskolci papi működésének. 
1857-ben az Avason, a Tűzköves dűlőben vásárolt egy jókora telket, 1860-
ban kezdődött az építkezés, Rudolf Antal neogót stílusú tervei alapján. 
A kőműves munkálatok mestere Kobek József volt, az ácsmester Szabó 
István. A kálvária stációinak domborműveit nagy valószínűséggel Dahl-
ström (Dallstrőm) József, svéd származású miskolci kőfaragó művész ké-
szítette. A kápolna 1864-re készült el, ekkor szentelte fel Bartakovics Béla 
egri érsek. Környéke hamar a miskolciak kedvelt pihenőhelyévé vált, ezért 
a szemközti laposon kialakították a Népkertet és a két pihenő területet 
összekapcsolták. Az 1950-es évek elején a domb aljába építették az akkori 
állampárt székházát, amely ma a múzeum képtárának ad helyet. Az épít-
kezés során megsemmisült a kerítés, elbontottak egy stációt, és megszűnt 
a természetes kapcsolat a Népkerttel.                        fotó: Mocsári LászLó

Akkor...

...és Most

Miskolc jogállásáért folytatott 
harca 1909-ben véget ért. A város 
megkapta a törvényhatósági jogot 
és ki került a vármegye fennhatósá-
ga alól, vele egyenrangúan, függet-
lenül folytatta életét. Nem meglepő 
módon 1910-ben három olyan dísz-
polgára lett a városnak, akik már 
ezer szállal kötődtek Miskolchoz, 
életútjukkal a helyi kulturális, poli-
tikai életet is gazdagították. 

1910. június 12-én egy 
olyan személyiséget ajánlott a 
közgyűlés e cím birtokosául, 
aki igen nagy tiszteletben állt 
Miskolcon, nevezetesen dr. 
Kun Bertalan református püs-
pököt. „Alól írottak mély tisz-
telettel javasoljuk a Tek. tör-
vényhatósági közgyűlésnek: 
méltóztassék díszpolgárává 
megválasztani városunknak 
köztiszteletben és szeretetben 
álló polgárát, méltóságos és 
főtisztelendő dr. Kun Bertalan 
református püspök urat. Tiszteletteljes 
javaslatunk megtételére az indít, hogy 
dr. Kun Bertalan úr nem kevesebb, 
mint 60 éve polgára városunknak, a 
mely idő alatt mindenkor kivette részét 
városunk mindama ügyeiből, a mellyek 
állásával együttjártak, azzal összefüg-
gésben voltak, mindenkor készséggel 
bocsátván rendelkezésre tehetségét, tu-
dását, ismereteit, tapasztalatait, a mely-
lyek mind felülállók a közönséges szin-
tájon, sőt annak a magasabb értelmi 
képességnek bizonyságai, a melyet csak 
a kiválasztottnak juttat osztályrészül 

az isteni kegyelem.” Kókai Kun Berta-
lan Felsőnyárádon született 1817. janu-
ár 21-én és Debrecenben halt meg 1910. 
szeptember 28-án. Tanulmányait szü-
lőhelyén, majd Beregszászon folytatta. 
1824-től Miskolcon tanult és itt lett köz-
tanító. 1836-tól 1839-ig Sárospatakon 
teológiát végzett, majd 1842-ben pap-
pá szentelték. Szászfán, Iglón, Gagy-
bátorban volt lelkész, majd ausztri ai és 
németországi teológiai tanulmányútja 

után 1849-ben Miskolcon lett az egy-
házközség választott papja, 1866-tól 
tiszáninneni református püspök. Lel-
készi hivatása mellett tudományos és 
társadalmi szerepe is jelentős. Termé-
keny teológiai egyházjogi, liturgiai cik-
kei mellett, verseket, színdarabokat is 
írt. A Miskolci Nemzeti Színház igaz-
gatósági tagja volt. A határozat szöve-
ge a város Aranykönyvébe a következő: 
„Vidáts János és még 42 törvényhatósá-
gi bizottsági tag indítványozzák, hogy 
dr. Kun Bertalan ref. püspök Miskolcz 
város díszpolgárává választassék. Tör-

vényhatósági bizottságunk az 
indítványt egyhangú lelkese-
déssel elfogadja, s méltóságos 
Kun Bertalan püspököt a vá-
ros díszpolgárává választja, s 
az erről szóló díszoklevelet 
küldöttségileg fogja átadni. 
Őszinte elismerését kíván-
ja ezzel nyújtani azoknak az 
érdemeknek, a melyeket vá-
rosunkban eltöltött 60 éves 
lelkipásztorkodása, 44 éves 
püspöksége ideje alatt váro-
sunk köz és társadalmi éle-

tében szerzett, fáradozva szüntelenül a 
közerkölcsök javításán, ápolva a nemes 
érzelmeket; ezen cselekedetünkkel is 
bizonyságot kívánván tenni arról, hogy 
a magyar református egyház patriar-
chal kort elért főpásztorát Miskolcz vá-
ros polgárai felekezeti különbség nélkül 
büszkén vallják e város nagyrabecsült, 
közszeretettel övezett polgárának.” 

A díszpolgári cím odaítélését Kun 
Bertalan már nem érte meg. 93 éves ko-
rában még a díj odaítélése előtt elhalá-
lozott. Sírja a deszka temetőben találha-
tó. (Folytajuk)                   soMorjAi LeheL

Zenés családi nappal egybekötött 
esztenás fesztivált rendeztek múlt 
szombaton a Nyilas Misi Házban. 
A mintegy háromszáz résztvevő-
nek nem kellett fizetnie a belé-
pőért, s egész évben ingyen láto-
gathatják a kibővült táncházat.  

Az esztenás táncház tizenhárom 
évvel ezelőtt indult útjára, akkor 
még maroknyi érdeklődővel. Zene-
karuk az Esztenás együttes volt, in-
nen származik az elnevezésük. Ha-
gyományt teremtettek azzal, hogy 
kétféle korosztályt szórakoztattak: 
a program elején a legkisebbekkel 
játszottak, élő hangszerekkel is-
mertették meg a népzenét, tanítot-
tak meg mondókákat, dalokat. A 

gyermektáncház után pedig meg-
mozgatták a felnőtteket is. Rendez-
vényeikre egyre többen látogattak 
el, idén már tizenharmadik évadu-
kat kezdték meg. 

Ebből az alkalomból múlt szom-
baton egy hosszabb, nagyobb 
programkínálatú fesztiválra gyűl-
hettek össze a táncház rajongói. 
A rendezvényen ezúttal fellépett 
a Mintha Zenekar és a Zivatar 
Együttes. – A Mintha még nem 
zenélt esztenás fesztiválon. Úgy 
gondoltuk, koncertjük jó átmenet 
lehet a gyerek és a felnőtt táncház 
között – mondta el Jernei Péter 
szervező. A zenén kívül kézműves 
foglalkozás és bábszínház szóra-
koztatta a kicsiket.

A XVIII. századi adatok ismereté-
ben írja Szendrei János, hogy „az 
őstermelést illetőleg városunk ős 
időktől fogva két terménnyel tett 
szert országos hírre: – búzájával, 
fehér kenyerével és borával”.  

Majd másutt 
folytatja: „az élel-
mezési ipar tár-
gyalásánál lehe-
tetlen megemlítés 
néIkül hagyni a szá-
zados múltú népies 
élelmezési iparun-
kat, ezen belül is 
első helyen a messze 
földön hires miskolci czipót és 
az azt sütő kenyeres kofákat, a füzér 
számra árult pereczet, s végül a Laczi 
pecsenyét, mely frissen sült fiatal, bő-
rös sertés húsból készül, s amelynek 
friss fehér czipóval különösen vásár 
idején van nagy kelete”. 

A saját szükségleten túli, 
„messze földön híres” kenyér 
piaci értékesítéséről nagyon 
sok adatot tartalmaznak a vá-
rosi szám adáskönyvek. Mis-
kolc város 1678–1711 közöt-
ti régi számadáskönyvei arról 
tanúskodnak, hogy nemcsak kenyér-
rel vendégelték meg a városba érkező 
jelesebb személyeket, hanem ajándék-
ba is adtak kenyeret. 

A kenyérellátásban csak akkor tá-
madtak problémák, ha nagyobb szá-
mú katonaság állomásozott a vá-

rosban, vagy valamelyik táborba a 
városból szállították a kenyeret. Ilyen 
esetben a tanács házanként egy-egy 
kenyeret kért, de ha még ez is kevés 
volt, az ismertebb sütőasszonyoktól 
vásároltak. Így 1678. december 8-án 

„Leszlije Generalis Uram 
Eő Nagysága Taborral be jeövén”, a 
házaktól összeszedett kenyerek mel-

lett Gémesnétől 3, Halasinétől 3, Te-
rekinétől 3 és Szeőcs Mátyás zsellértől 
szintén 3 fehér kenyeret vásároltak. A 
sütőasszonyok mellett a XVIII. szá-

zadban már pékek is dolgoztak vá-
rosunkban, ezek azonban nagyobb 
mennyiségű kenyeret még nem tud-
tak sütni és ízük is különbözött a jó 
házikenyérétől. A pékek mellett 1796-
ban Tékus András „zsemlyés mester 
érkezik Miskolcra, s „befogadtatik”, 

mert csak egy zsem-
lyesütőmesterünk 
van. 

Benkő Sámuel 
1782-ben megje-

lent munkájában 
írja, hogy: „ke-
nyereink külö-

nös díszévé vál-
nak piacunknak, 

nemcsak azért, mert 
kellemes az ízük, szép fehérek és jó az 
alakjuk, és azok között a jó kenyerek 
közt, amelyeket az országban piacra 
visznek és árusítanak, különösen ki-
tűnnek. Sajnos nemritkán akadnak 

olyan asszonyok, akik a londoni pé-
kek nyomdokait követik és kenye-

reiket timsóval rontják meg, így 
szeretnék annak fehérségét és 
alakját egyre jobban növelni.” 
De erre – azon túl, hogy szívpa-

naszokat okoz – nincsen szük-
ség – írja másutt – hiszen „a szeb-

bik nem kölcsönös látogatásokkal... 
szívesen segíti a házi munka és ház-
tartás gondjait; és a kenyérsütés mél-
tán jóhírű, mert a kenyér itt ízénél és 
formájánál fogva is kitűnő, ugyanis 
szépen megkel dagasztáskor és remek 
fehér színű.” (Folytatjuk)

Kibővült táncház

várostörténeti KalandozásoK

MisKolc díszpolgárai:

Kenyeresek, perecesek zsemlyesütők

(7. rész)
Kun bertalan püspöK 

Kun Bertalan püspök temetése Miskolcon
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Pénteken reggel sajtótájékoztatón 
jelentették be, hogy a labdarúgás, 
a női futsal, a kosárlabda, a sakk, 
a birkózás és a jégkorong után 
a miskolci asztaliteniszezők is a 
DVTK család tagjaként folytatják 
a jövőben.

A hosszú távú stratégiánknak 
megfelelően továbbra is azon dol-
gozunk, hogy minél több sportág 
csatlakozzon a DVTK családhoz – 
mondta el Szabó Tamás, a DVTK 
ügyvezetője. – Az asztalitenisz Mis-
kolcon tradicionális olimpiai sport, 
amelyben világbajnokot is adott a 
város.  Jónyer István az 1970-es évek-
ben a világ legeredményesebb játé-
kosai közé tartozott. A DVTK ne-
veltjeként a 12 magyar bajnoki címe 
mellett párosban és csapatban Euró-

pa-bajnokságot; egyéniben, párosban 
és csapatban pedig világbajnokságot 
is nyert. Amellett, hogy újraélesztünk 
egy diósgyőri sportágat, szeretnénk 
tovább vinni a Volán tradícióit is, hi-
szen az utóbbi években ők tartották 
életben az asztaliteniszt Miskolcon és 
ezért köszönettel tartozunk nekik – 
hangsúlyozta. 

Utoljára az 1960-as években volt 
a DVTK-nak asztalitenisz-szakosz-
tálya – tette hozzá András Miklós a 
klub szakosztályvezetője. – Szeret-
nénk kiépíteni egy széles utánpótlás 
bázist, mert jelenleg semmilyen asz-
talitenisz-utánpótlás nem működik 
Miskolcon. Nem szűnik meg az NB 
I-es tagság sem, tovább tudtuk vinni 
az indulási jogot. A klub neve DVTK 
Volán lesz, a közlekedési cég szpon-
zorként megmarad a csapat mellett. 

Nagyon fontos győzelemmel 
zárta a Diósgyőr a labdarúgó 
NB I. hetedik fordulóját. A 
piros-fehérek hosszabbí-
tásban fordították meg a 
meccset és nyertek idehaza 
múlt szombaton az Újpest 
ellen.

Az első félidő elején az Újpest 
szerzett vezetést tizenegyesből, s jó 
ideig ez maradt az eredmény. A DVTK 
azonban nem adta fel, a 92. percben 
szabadrúgásból egyenlített, majd két 
perccel később egy szöglet után újra be-
találtak a piros-fehérek és itthon tartot-
ták a három pontot. 

A mérkőzés előtt Barczi Dávidot öt-
venedik DVTK mezben játszott bajno-
kija, Lipták Zoltánt pedig 200. első osz-
tályú fellépése okán köszöntötték. Ezen 
a mérkőzésen debütált új csapatában 
Manjrekar és első hazai bajnokiját telje-
sítette Novothny Soma. Az első komoly 
esemény a vendégek 12. percben elvég-
zett szöglete kapcsán adódott, amikor a 

kapu előtti tömörülésben Tamás Márk 
kezét érte a labda. A büntetőt – a jó 
irányba mozduló Rados mellett - Ba-
logh értékesítette.

A következő helyzetre a 34. per-
cig kellett várni, ekkor az előre érkező 
Nagy találta el a keresztlécet, majd - 
már a végjátékban - Novothny fejelhe-
tett, de ekkor még nem rezdült a háló. 
A sérülések miatt megítélt, hatperces 
hosszabbításban aztán ismét a régi mó-
don rengette meg a falakat a DVTK és 
a több ezer fős szurkolói gárda. A 92. 
percben Bognár pazar szabadrúgásá-

val kiegyenlítettek a piros-fehérek, 
majd két perccel később jött az 

igazi csattanó: Bognár szögle-
tére többen is érkeztek, végül 
Tamás Márk hálóba fejelte a 
győzelmet jelentő, disógyőri 
gólt. A védőnek ez volt az első 

találata az NB I-ben. 
OTP Bank Liga 7. forduló: Di-

ósgyőri VTK - Újpest FC 2-1 (0-1)
– Végig hittünk abban, hogy gólt 

tudunk szerezni. A végén 19-re lapot 
húztunk és bejött. A győzelem csak hab 
a tortán, már ezért az élményért meg-
érte Diósgyőrbe jönnöm. Mindig azt 
mondtam, ha nagyon sokat teszel va-
lamiért és megküzdesz érte, akkor a 
futball visszaadja azt, amit korábban 
elvett. Így történt most is. Hangsúlyo-
zom, hogy nem érdemtelenül, nem 
így történt volna, ha nem küzdünk, 
csúszunk-mászunk a pályán, gratulá-
lok a csapatomnak! Ez a szív diadala 
volt, ennél jobban is tudunk játszani – 
értékelt a mérkőzés után Bekő Balázs 
vezetőedző. 

Három év légióskodás után ismét 
Magyarországon folytatja pálya-
futását Horti Dóra, sokszoros 
magyar válogatott kosárlabdá-
zó. A center az Aluinvent DVTK 
Miskolc csapatához igazolt.

A játékos magyar bajnoki és ku-
paaranyakkal a zsebében előbb 
Lengyelországban, majd Török-
országban öregbítette a magyar 
kosárlabda hírnevét, miközben 
a nemzetközi kupákban is nagy 
rutint szerzett. 

A szerb Tina Jovanović vala-
mint az amerikai Alyssia Brewer és 
Ivory Crawford bemutatására ké-
szültek az újságírók, akiket nem kis 
meglepetés ért azzal, hogy új igazo-
lásként a sokszoros magyar váloga-
tott Horti Dóra is megjelent a keddi 

sajtótájékoztatón. A 195 centiméter 
magas játékos 2012-ig a Sopron-
ban játszott, majd Lengyelor-
szágban és Törökországban 
légióskodott. Ám Dóra ha-
marosan férjhez megy és 
mivel előző csapata nem 
hosszabbított vele szerző-
dést, úgy döntött, 
hogy inkább itt-
hon folytatja pá-
lyafutását. A di-
ósgyőri klub 
előző idényben 
mutatott sze-
replése igen 
meggyőző volt 
számára, ezért 
a piros-fehérek 
mellett tette 
le voksát.

– A DVTK tele van ambícióval, 
indulnak az Európa Kupá-

ban. Tavaly végigkövettem 
a döntőt, láttam, hogy ját-
szottak és nagyon szimpati-
kus volt – fogalmazott.

Dóra már kedden csat-
lakozott a Generali Aré-

nában megtartott 
edzéshez és szep-
tember 5-én 
élesben is be-
mutat kozhat 
p i r o s - f e h é r 
színekben. A 
csapat ugyan-
is akkor játssza 
első felkészülé-

si mérkőzését a 
Cassovia Kassa 
csapatával.

3-2-re megnyerték augusztus 28-án a 
szlovák másodosztályú Bártfa elleni fel-
készülési mérkőzésüket a DVTK-Jeges-
medvék. A szép számú közönség a nép-
kerti jégcsarnokban egy tétmérkőzésnek 
is beillő, komoly csatát láthatott. A ven-
dégek kétszer is egyenlíteni tudtak, de 
végül a Macik eldöntötték a találkozót. 

A 13 éves korában elhunyt budapesti 
jégkorong kapusra, Méri Jankára emlé-
kezve, gyászszünettel kezdődött a felké-
szülési mérkőzés, melyen – a szurkolók 
és a szakvezetés nagy örömére – végig 

komoly védéseket mutatott be a Jeges-
medvék kapujában a 18 esztendős, Kiss 
Bence.

De a mezőnyben sem adták alább a 
társak, hiszen a 7. percben Boras vette 
be a bártfai kaput. A második harmad 
12. percében járt a mérkőzés, amikor a 
vendégek kettős emberelőnyben, Balázs 
Marcel révén egyenlítettek. Ám mind-
ez nem zökkentette ki a hazaiakat és 3 
perc elteltével már ők voltak dupla em-
berelőnyben, amiből Dansereau talált a 
kapuba.

A záró 20 percben rákapcsolt a Bárt-
fa csapata és szerencsét sem nélkülöző 
távoli bombájukkal 2-2-re módosítot-
ták az állást. Ám a Jegesmedvéket nem 
könnyű térdre kényszeríteni elég volt 
egy figyelmetlenség a vendég bekkektől, 
Dansereau csapott le a korongra és be-
lőtte a találkozót eldöntő harmadik ha-
zai gólt. A DVTK-Jegesmedvék csapata 
csütörtökön és pénteken játszotta utol-
só két felkészülési mérkőzését Sanokban 
és Bártfán, az eredményekről következő 
számunkban részletesen beszámolunk. 

Augusztus végén rendezték meg 
Prágában a III. World Cham-
pionship Majorettes Sport versenyt 
– vagyis a mazsorettesek világ-
bajnokságát – melyen a Miskolci 
Majorette Együttes tagjai is részt 
vettek. 

A nemzetközi megmérettetésen 11 
ország majd 30 csapata volt jelen. Grán 
Orsolya, a csapat koreográfusa és mű-
vészeti vezetője elmondta, a világver-
senyen a Miskolci Majorette Együttes 
első alkalommal szerzett kvalifikációs 
jogot. Botos senior, vagyis 15 év fe-
letti mini formációban heten ver-
senyeztek az egyesület kép-
viseletében - Arnóczik Lilla 
(Harsány), Czinege Szonja 
(Harsány), Juszku Fruzsina 
(Miskolc), Kiss Dorottya 
(Miskolc), Kiss Patrícia 
(Vatta), Terjék Do-
minika (Harsány) és 
Torhány Ágota (Bőcs) - szép eredmény-

nek mondható az elért 6. helyezés. Botos 
junior kategóriában hazánkat Czine-
ge Szonja képviselte, aki 30 indulóból 
a 17. helyen 
végzett. 

„Ez a szív diadala volt..”

Bravúros győzelem 
az újpest ellen!

Az asztalitenisz is 
csatlakozik

Klasszis teljesítmény elöl és hátul is

világBajnokságon 
a miskolci mazsorettek

Horti Dóra: „a Dvtk tele van ambícióval”
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A megbízható útitárs

2015/06/30
MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt.

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
SIKERESEN ZÁRULTAK AZ UNIÓS FORRÁSBÓL TÁMOGATOTT KÉPZÉSEK  
AZ MVK MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT.-NÉL.

A társaság több, mint negyvenöt millió forint támogatást használhatott fel munkavál-
lalóinak szakmai továbbképzésére, idegen nyelvi és informatikai kompetenciáik fej-
lesztésére. 

Az uniós forrásból megvalósuló „Munkahelyi képzések a MISKOLCI VÁROSI KÖZLEKE-
DÉSI Zrt.-nél „ címmel meghirdetett projekt során a résztvevők szakmai, idegen nyelvi és 
informatikai képzéseken vehettek részt. A képzések 2014. áprilisától 2015. június végéig 
tartottak, 15 csoport, összesen 106 fő számára a TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0701 azono-
sítószámú pályázat keretén belül.

Az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. döntően Miskolc város közforgalmú közlekedését 
ellátó, zártkörűen működő részvénytársaság. Tevékenységi köréhez tartozik autóbusz és 
villamosvasúti vonalhálózatán a Zrt. által üzemben tartott autóbusz és villamos járművekkel 
a személyszállítás végzése; járműveinek és a villamosközlekedés létesítményeinek fenntar-
tása, ezekhez kapcsolódó beruházási tevékenység végzése; idegen járművek szervizelése; 
autóbusz különjárati szolgáltatás; Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai részére különféle szol-
gáltatások nyújtása.

A munkavállalók megtartása és fejlesztése fontos a mindennapi üzletmenet biztosításához. 
A képzések révén a kollégák számos új készséget aktivizálhattak, illetve a szakterületükhöz 
kapcsolódóan naprakész tudást sajátíthattak el. Az MVK Zrt. felső vezetése úgy gondolja, 
hogy a tréningek, képzések révén a részt vevő dolgozók tudásának és elkötelezettségének 
növelésével hozzásegíthetik a társaságot a folyamatos fejlődéshez. Törekedtek arra, hogy 
a minden szervezeti szinten erősítsék a munkavállalók fejlődését, így a gyakorlati informati-
kai képzéstől kezdve, a kompetenciafejlesztés és az idegen nyelvi tudás bővítése mellett a 
vezetői kompetenciákra is kiterjedtek a képzések az elmúlt bő egy év során.

Az Európai Unió által nyújtott támogatás összege: 47 582 266 Ft
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programajánló
program/közélet

A diósgyőri plébániatemp-
lomban a Mária neve búcsú 
előtt háromnapos lelkigya-
korlatot tart Palánki Ferenc 
segédpüspök, mindszenti 
plébános szeptember 8–10-e 
között a 18.30 órai szentmi-
sék keretében. A búcsú előt-
ti napon 12-én, szombaton, 
egész napos szentségimádás 
lesz a diósgyőri templom-
ban. A búcsúi szentmisét 
13-án, vasárnap 10 órai kez-
dettel ugyancsak Palánki Fe-
renc püspök úr mutatja be.

A mindszenti templomban 
megkezdődtek a belső felújí-

tási munkálatok. Kisboldo-
gasszony napján, szeptember 
8-án 7, 10 és 18.30 órai kez-
dettel lesznek szentmisék. 
Ugyanitt tartják meg a társ-
keresők imaóráját pénteken, 
11-én, 19 órai kezdettel.

A minorita templom he-
lyett a Kelemen Didák Fiúkol-
légium ebédlőjében tartják 
szeptember 13-án, vasárnap, 
fél 10-es kezdettel a tanév-
nyitó Veni Sanc te szentmisét. 
Ugyanitt, délután 4 órakor 
mocorgós szentmisét mutat-
nak be a kisgyermekes csalá-
doknak.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Szeptember 07. hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 

Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23  ProgramPont 
18.30 Miskolci Napló, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelen-
tés 19.20 Sporthírek 19.23  ProgramPont 19.30 Szabadegyetem/Tudomány minden-
kié  20.00 Miskolc Ma ism.  20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23  Program-
Pont 20.30-06.00 Képújság

Szeptember 08. kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23  ProgramPont 
18.30 Sportpercek 19.00 Miskolc Ma ism.  19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 
19.23  ProgramPont 19.30 Aluinvest DVTK-CASSOVIA Kassa felkészülési kosárlabda 
mérkőzés 21.00–06.00 Képújság

Szeptember 09. szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor  18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23  ProgramPont 
18.30 Miskolci Napló 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 
19.23  ProgramPont 19.30 Helyzetkép 20.30 Miskolc Ma ism. 20.47 Időjárásjelentés  
20.48 Sporthírek 20.53  ProgramPont  21.00-06.00 Képújság

Szeptember 10. csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 
13.00 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 18.00 Miskolc Ma, hírműsor   18.17 Idő-
járásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23  ProgramPont 18.30 Promenád, a Miskolc Televí-
zió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma ism.  19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthí-
rek 19.23  ProgramPont 19.30 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  6.00-ig Képújság

Szeptember 11. péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor  18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23  ProgramPont 
18.30  Egészségpercek19.00 Miskolc Ma ism.  19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthí-
rek 19.23  ProgramPont 19.25 Miskolci Napló ism.  20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Idő-
járásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23  ProgramPont    20.30–06.00 Képújság

Szeptember 12. szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 
18.00 Hírpont 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Promenád ism. 19.00 Hírpont ism. 19.17 
Időjárásjelentés 19.25 Sportpercek ism. 20.00 Hírpont ism. 20.17 Időjárásjelentés  
20.30 Műgyűjtők és kalandorok előnyben, angol film 22.30–07.00 Képújság

Szeptember 13. vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 10.30 Képújság 
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.28 Célkereszben 19.00 Krónika, hírösszefogla-
ló 19.30 Miskolci Napló 20.30 Krónika, hírösszefoglaló 20.55-07.00 Képújság 

„Nem lehetsz elég részeg, ha 
kapaszkodás nélkül tudsz 
feküdni a földön.”

�
„A nők azt mondják, hogy 
minden férfi egyforma. Ak-
kor meg miért válogatnak??”

�
„Ha az alkoholizmusnak 
van határa, akkor én kettős 
állampolgár vagyok.”

„Az agglegények többet tud-
nak a nőkről, mint a nős férfi-
ak. Azért nem nősültek meg.”

�
„Ha a májkrémben máj 
van, mi van a fogkrémben?”

�
„Az ember időnként belebot-
lik az igazságba. Aztán feltá-
pászkodik és továbbmegy.”

�
„Nekem igazi álomautóm van. 
Felébredés után szertefoszlik.”

�
„Az élet izgalmas. Egyik 
nap még itt van az ember, a 
másik nap meg szintén.”

�
„Az élet addig tart, amíg a 
cédula a csuklódról lecsú-
szik a nagylábujjadra. A 
köztes időt próbáld tartal-
masan eltölteni!”

�
„Óvakodj az állatoktól, ha 
inni mennek, és az embe-
rektől, ha inni voltak!”

�
„Teljesen egyet értünk. Te 
szeretsz engem, és én is sze-
retem magamat.”

�
„Mondtam az orvosnak, 
hogy két helyen eltörtem a 
lábam. Erre azt mondta, ne 
járjak azokra a helyekre.”

�
(BELVÁROSI  

FALFIRKÁK)

III.  SZIrmaI jóTÉKonYSágI 
FŐZŐVERSENY 2015. 09. 19. 

Kaptár u. 1. (görög katolikus templom melletti park)
programok:
10.00 Verseny megnyitója
11.30 Kulturális program
12.00  Eperjesi Erika és Jenei Gábor 

„jó ebédhez szól a nóta”
12.45 Szirmai Szép Rózsák Asszonykórus
13.00 Sajóládi néptánc együttes
13.15 Emődi pincegazdák népdalkőr 
13.40 Szirmai Református Óvodásainak fellépése
14.15 Rugóláb tánccsoport
14.45 Laci bohóc fellépése
15.00 Ügyességi verseny csapatok számára
15.30 Családi ügyességi verseny
16.00 Ónod hangja 2015 Hangász Attila
16.30 Bihari Gellért, Stand Up Comedi
17.00  Figeczki Anna és Csáki Péter  

(Pécsi Nemzeti Színház)
18.15 Főzőverseny és „I. Szirma Érdemes díj” átadója
19.00 Takács Nikolas fellépése 
19.45 Retroller zenekar 

A főzőversenyre, 3 fős csapatok jelentkezését várják. Nevezési díj 
nincs! Az alapanyagot (2kg hús és 2 kg krumpli vagy tészta) a szer-
vezők biztosítják. A nap folyamán használt és új gyermekjátékokat, 
ruhákat gyűjtenek rászorulók részére.
A kilátogatók kóstolójegyért cserébe, megízlelhetik a versenyzők 
által készített ételeket. Fődíj: utazás Münchenbe az Oktoberfest-re! 
Póni lovagoltatás, házi sütemény vásár, vidámpark, kézműves vásár 
várja az érdeklődőket. Jelentkezni lehet: Sinka Szilárd 30/240-4850

Sétálóutca, 1-es és 2-es villamos.
Szeptember 6. Egész nap: zenés színházi 

évadnyitó. Meglepetés flashmobok.
A színház előtt és a Déryné kertben
Szeptember 6. 9:30 - 12:30 óra. Kifőztük az 

évadot! Egész délelőtt színészcsapatok 
főzőversenye. A tányéron: a bemutatók 
ihlette specialitások - dalok, versek, tán-
cok. A színpadon: Ízfokozó - a főzőcsapa-
tok fűszere és showja, a specialitásokhoz.

Kamaraszínház
Szeptember 6. 15 óra. Lúdas Matyi / Premier. 
Helynekem 
Szeptember 6. 18:30 óra. A Helynekem 

MNSZ-szalonjának és szobaszínházá-
nak avatója.

Déryné kert – a művészbejáró előtt
Szeptember 6. 19:30 - 21 óra. Múlt, Jelen, 

Jövő - Évadnyitó ünnepi műsor a Miskolci 
Nemzeti Színház egykori és jelenlegi mű-
vészeinek fellépésével. Közreműködik: A 
Társulat, Igó Éva, Dézsy Szabó Gábor. 

Rákóczi-ház 
Szeptember 9. 16 óra. BORSOS MIKLÓS, A 

RAJZOLÓ című emlékkiállítás megnyi-
tója. Megnyitja: Czigány György József 
Attila-, Prima Primissima-díjas költő. 

Szeptember 10. 17 óra. ERDÉLYEN INNEN – 
ALFÖLDÖN TÚL. A Fekete-Körös völgye 
a századfordulón. Megnyitja: Kemecsi 
Lajos a Néprajzi Múzeum főigazgatója. 

Szeptember 11-19. AZ URÁNIA MOZI 
TÖRTÉNETE KÉPEKBEN

Művészetek Háza 
Szeptember 11. 17 óra. CineFest megnyitó. 
Színészmúzeum
Szeptember 11. 15 óra. AZ OROSZ HAM-

LET - VARIÁCIÓK EGY SZÍNÉSZRE: IN-
NOKENTYIJ SZMOKTUNOVSZKIJ. A 
moszkvai A. A. Bahrusin Színháztörté-
neti Múzeum kamaratárlata. Megnyit-
ja: Nagyezsda Szavcsenko, kurátor. 

Feledy-ház
Szeptember 11. 17 óra. IRODALMI FONÓ. 

A Gömörország Regionális Kulturális 
Egyesület és a Múzsák Kertje Alapít-
vány szervezésében

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár, központi épület

Szeptember 8. 16 óra.  Régi idők mo-
zija – kiállítás a könyvtár helyisme-
reti gyűjteményében őrzött filmes 
dokumentumokból. Megnyitja: Bíró 
Tibor, a Cine-Mis Nonprofit Kft. ügy-
vezető igazgatója, a filmfesztivál 
igazgatója.

Szeptember 9. 16.30 óra. Költői portrék – 
agyagból, versből, muzsikából. Kiállítás 
Pusztáné Létay Anikó alkotásaiból. Meg-
nyitja: Filip Gabriella Szabó Lőrinc-díjas 
szerkesztő, a könyvtár munkatársa. 

Belvárosi bioliget
Szeptember 6. 20 óra. „Heti End” a Bonus 

Track együttessel.
Szeptember 5-6-7. EB selejtező meccsek óri-

áskivetítőn. 

Katona Ferenc, önkormányzati képviselő, 
2015. szeptember 11-én (pénteken), 14 órától ut-
cafórummal egybekötött burgonyavásárt szer-
vez a selyemréti tehetséggondozó épületnél.

Szécsényi marianna, önkormányzati képviselő, 
utcafórummal egybekötött burgonyavásárt szervez 
szeptember 11-én (pénteken), 16 órakor Martin-kert-
városban, a Coop Abc mellett és szeptember 12-én 
(szombaton), 8.30 órakor a szirmai Coop Abc mellett.

UTCaFórUmoK 
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Négy új darab bemutató-
ját és korábbi évek felújított 
meséit is láthatja a közönség 
a következő évadban, a Cso-
damalomban. A bábszínház 
művészei kedden tartották 
évadnyitó társulati ülésüket.

A csillagszemű juhász évek-
kel ezelőtt mondta utoljára, 
hogy Adj Isten, egészségére! 
Klim Zsolt, a darab rende-
zője most újraértékeli egyik 
kedvenc munkáját. Más felújí-
tott előadások is lesznek, így 
például A Mikulás új ruhá-
ja, illetve a Vitéz László. Újra 
látható lesz a Rigócsőr király, 

amit látványvilága miatt köz-
kívánatra hoztak vissza mű-
sorra, továbbá a Fehérlófia. 
Szabó Attila igazgató szerint 
ez egy megkerülhetetlen alap-
mese, amely a legtisztább for-
mában kerül színpadra. 

Bálint Ágnes mesehősé-
ből egy egész sorozat szüle-
tik majd, aminek első részét 
szeptember 27-én mutatják 
be Mazsola címmel. Itt lesz 
még Hisztimanó, Berg Judit 
mesealakja továbbá Kamra-
pocok Fekete Dánieltől. Az 
évad első darabját szeptem-
ber 5-én adják elő a legkiseb-
beknek, Négy évszak címmel. 

Egyházi hírek, események

a CSodamalomban Magáncsőd 
Több olvasónk érdeklő-
dött, milyen feltételei 
vannak a most induló 
magáncsődeljárásnak, 
s kik számára nyújthat 
segítséget?

A magáncsődről 
szóló törvény 2015. 
szeptember 1-jén lé-
pett hatályba. Célja, 
hogy segítse a fizetési 
nehézségekkel küzdő ma-
gánszemélyeket, oly mó-
don, hogy tartozásuk, sza-
bályozott keretek között, 
rendeződjön. A jogintéz-
mény kezeli a banki és az 
egyéb, pl. közüzemi tarto-
zásokat is.

Első lépésben, 2015. szep-
tember 1-jétől, azok vehetik 
igénybe, akiknek a lakha-
tásuk van veszélyben. 2016. 
október 1-jétől léphetnek be 
más adósok.

A magáncsőd védelmét 
az veheti igénybe, akinek 
a tartozása 2 és 60 millió 
forint közötti, amely  tar-
tozás a vagyona 100%-a és 
200%-a között van, vala-
mint legalább 500 ezer fo-
rintnyi olyan tartozással 
rendelkezik, amelyet leg-
alább 90 napja nem fizet. 

Fontos, hogy az adós képes 
legyen egy minimális 

törlesztőrészlet fize-
tésére, ami a zá-

logjoggal ter-
helt ingatlan 

folyósít á sko-
ri forgalmi értéke 
7,8%-ának egyti-
zenketted része.

Az adósságren-
dezés 5 évig tart, ez alatt 

az idő alatt az adósnak nem 
kell számolnia végrehajtási 
eljárással, viszont együtt 
kell működnie a hitelező-
vel és a Családi Csővédel-
mi Szolgálattal. Ha az öt év 
alatt megállapodás szerint 
törleszt, mentesül a fenn-
maradó adósságai megfi-
zetése alól.

Az adósságrendezés meg-
indításához szükséges ké-
relmet, az adós a hitelező 
pénzintézetnél nyújthatja 
be. Ha az adós és a hitelezők 
peren kívül meg tudnak ál-
lapodni, akkor szerződés-
ben rögzítik az adósság-
rendezési tervet. Sikertelen 
egyeztetés esetén indul meg 
a bírósági adósságrendezési 
eljárás.

STraSSbUrgEr gYUla  
ügYvÉd

a jogáSZ válaSZol

Böjte Csaba és a 97 éves P. Bíró Antal atya tartott előadást 
az ötszáz éves csíksomlyói kegyszoborról augusztus 30-
án, a miskolctapolcai Akropolisz színpadon.  A rendezvé-
nyen bemutatták P. Bíró Antal „Magyarok Nagyasszonya – 
Székelyek Édesanyja” című könyvét is. 

Új bemutatók, felújított mesék 



Halott csecsemőt találtak
Egy újszülött csecsemő 

holttestére bukkantak au-
gusztus 26-án, Miskol-
con, a papírgyár környékén. 
Az elsődleges orvosszakértői-vélemény szerint a fiúcsecsemő 
élve született, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főka-

pitányság em-
berölés bűntett 
elkövetésének 
gyanúja miatt 
folytat nyo-
mozást, isme-
retlen tettessel 
szemben. Az 
elhunyt újszü-
lött anyja nem 
j e l e n t k e z e t t 

orvosi ellátásért, holott a szülés után esetleg előforduló kompli-
kációk miatt az ő egészségi állapota is veszélyben lehet. A ren-
dőrség kéri, hogy aki környezetében ismer olyan nőt, akinek a 
testalkata korábban várandósságára utalt, de gyermeke nincs 
vele, illetve szüléshez kapcsolható orvosi, egészségügyi segítsé-
get, ellátást kér/t/, abban részesül/t/ jelentkezzen személyesen a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi 
Osztályán (3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. szám), vagy mun-
kaidőben hívja a 46/514-500/21-79-es telefonszámon az ügy 
előadóját.

Karambolsorozat, lángoló személyautó 
Három baleset is történt szeptember 2-án az M3-as autópályán, 

majdnem ugyanazon helyszínen és időpontban. A megyei ka-
tasztrófavédelem tájékoztatása szerint Mezőkövesd külterületén 
az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, először egy 
konténerszállító kamion és egy személyautó ütközött. A baleset 
helyszínétől körülbelül százötven méterre egy nyerges vontató és 
egy kisbusz, míg a várakozó kocsisorban egy teher és egy kiste-
her gépjármű karambolozott. A műszaki mentést a mezőkövesdi 
hivatásos tűzoltók végezték, akik mind a három helyszínen feszí-
tő-vágó berendezés segítségével szabadítottak ki egy-egy sérül-
tet. A beavatkozás idejére az autópálya Nyíregyháza felé vezető 
oldalát teljes szélességben lezárták. Egy nappal korábban Monaj 
külterületén egy személyautó gyulladt ki, a teljes terjedelmében 
lángoló járművet az encsi hivatásos tűzoltók két vízsugárral ol-

tották el. Az autóban csak 
a sofőr utazott, aki idejé-
ben elhagyta a járművet, 
így nem sérült meg.

 
Gyermeket gázoltak

Egy 13 éves fiút gázolt el egy személyautó szerdán délután a 
Kiss tábornok utcában, a Diósgyőri Gimnázium villamos-meg-
állójánál. A szerencsétlenül járt fiú egy olyan zebrán szaladt át, 
ahol egyébként nincs közlekedési lámpa. A belső sávban haladó 
személygépkocsi vezetője már nem tudott megállni. Az eset kö-
rülményeit a rendőrség vizsgálja. A fiút kórházba szállították, 
úgy tudjuk, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, 
elsősorban a végtagjait fájlalta.

Kábítószer a belvárosban
Miskolc belvárosában tárolták a kesznyéteni kukoricásban 

termesztett kendert azok a gyanúsítottak, akiket nemrégiben 
füleltek le a Miskolci Rendőrkapitányság munkatársai. A nyo-
mozók augusztus 28-án tartottak házkutatást Miskolcon, egy 
belvárosi ingatlanban, illetve egy kesznyéteni telken. A rajtaü-
tés során nagy mennyiségű kiszárított marihuánát és a kukori-
cásba ültetett 16 tő élő növényt, valamint azok termesztéséhez 
és gondozásához szükséges eszközöket foglaltak le. A Miskolci 
Rendőrkapitányság Felde-
rítő Alosztálya kábítószer 
birtoklása bűntett elköve-
tésének megalapozott gya-
núja miatt folytat büntető-
eljárást B-né T. Mária 58 
éves és K. Levente 34 éves 
miskolci lakosokkal szem-
ben. 

Mozaik Miskolci Napló

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják 
rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, amelyre üzene-
teiket, problémáikat elküldhetik: info@mikom.hu. Dr. Strass-
burger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MiNdeNKit érHet joGeset

Heti HoroszKóp
Kos (március 21 - április 20) Meglepetésekkel teli lehet ez a 
hét, de szerencsére a legtöbb dolog abba az irányba fordíthatja 
a szekerét, ahová egyébként is menni szeretne. Ragadja meg a le-

hetőségeket, ne vesztegesse tovább az időt. Minden perc számít.

Bika (április 21 - május 20) Gyorsan kell cselekednie, ha nem 
akar elszalasztani egy fontos lehetőséget. Gondolkodni később is 
ráér, fontos, hogy most megragadja az alkalmat, ez a lehetőség 

nem fog visszatérni. Tisztázza, mit vár el magától.

Ikrek (május 21 - június 21) Minden az időzítésen múlik ezen 
a héten. Ha sikerül a megfelelő pillanatokat elkapnia, akár több 
fontos tervét is megvalósíthatja. Ha viszont nem a megfelelő pil-

lanatban cselekszik, könnyen megégetheti majd magát.

Rák (június 22 - július 22) Úgy érzi, itt az ideje annak, hogy egy 
kis távolságot teremtsen, és magára maradjon a gondolataival. 
Nincs is ezzel semmi baj, ha most erre van szüksége ahhoz, hogy 

megtalálja a számításait. A siker végül mindent igazolhat. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Kivárja a megfelelő pilla-
natot és akkor cselekszik, amikor megkapja a „jelet”. Ez később jó 
döntésnek bizonyulhat, de vigyázzon, mert ha mások lemarad-

nak, lehet, hogy Önt hibáztatják majd a saját veszteségükért.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Valaki addig feszíti a 
húrt, míg végül az elpattan és így már Önnek sem lesz lehetősége 
segítséget nyújtani. Bántja a dolog, de vigasztalódjon, Ön tény-

leg mindent megtett. Ne hagyja, hogy az érzelmei teljesen elvakítsák.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) A jövőben találhat erőt 
ahhoz, hogy a jelen csatáit megvívja. Mikor végre kicsit meg-
könnyebbülne, olyan feladatot kaphat, amely ismét minden idő-

det lefoglalja. Ugyanakkor ez előrelépést is jelenthet a ranglétrán. 

Skorpió (október 24 - november 22) Bármit kérne is valaki-
től, hagyjon neki időt, hogy végiggondolja a dolgot. Semmi nem 
olyan egyszerű, mint az első körben látszik, ezt Önnek is be kell 

ismernie. Ha erre képes lesz, eredményesen zárhatja majd le a hetet. 

Nyilas (november 23 - december 21) Sokkal jobban alakulnak 
a dolgok, mint remélte, és ettől végre kicsit megnyugszik. Arra 
vár, hogy jóváhagyást kapjon valakitől, úgy érzi, készen áll rá, 

hogy végrehajtsa a feladatokat. A megerősítés azonban fontos.

Bak (december 22 - január 20) Ne lassítsa le saját magát, mert 
ezzel olyan lehetőségeket szalaszthat el, amelyeket később hi-
ányolni fog. Ha ijesztő is a változás, éljen vele, mert ez most az 

Ön útja. Máskülönben fölöslegesen fárasztja magát, és a csalódás is garantált.

Vízöntő (január 21 - február 19) Bármennyire is szeretné, 
most nem érkezik senki, aki kihúzhatná a bajból. Egyedül kell 
megoldást találnia a problémáira Ha ez sikerül, gyorsan vissza-

térhet az önbizalma, ne halogasd tehát a teendőket, bármilyen ijesztőek is. 

Halak (február 20 - március 20) Izgalmas lehetőséggel találja 
szemben magát, de lehet, hogy a dolog kissé meg is ijeszti. Sok 
mindent kellene hátrahagynia, de sok új dolog is születhet az al-

kalomból. Gondolja át, mit szeretne, hajlandó-e változtatni a határain. 

sportolóink

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben miskolci spor-
tolók, sportegyesületek neveit rejtettük el. Kérjük, a meg-
fejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 
szeptember 30-án éjfélig juttassák el szerkesztőségünk-
be (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu 
e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők között egy-
egy 2015-ös Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki. Elő-

ző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. LILLAFÜRED, 2. MISKOLCTAPOLCA, 3. DIÓS-
GYŐR, 4. GÖRÖMBÖLY. Nyertesek: Hímer Józsefné (Miskolc), Galántai Éva (Miskolc). 
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Sajátos módon tették emlékezetessé múlt szombaton egy 
ifjú pár esküvőjét Miskolcon. Egyik rokonuk ajándékaként, az 
MVK Zrt. egyik feldíszített, új Škoda villamosával vághattak 
neki a házasságkötő teremig tartó útnak. Nem csupán Miskol-
con, hanem Magyarországon is ez volt az első alkalom, hogy 
egy villamos esküvői dekorációval közlekedett. 

A  hét fotója
F. KAderjáK CsillA  
Felvétele

esküvő, villamossal

Jó hangulatban és nagy melegben mérték össze (főző) tudásukat múlt vasárnap a Salkaházi főzőverseny résztvevői a diós-
győri várárokban. Több mint 40 csapat járult a bográcsokhoz, a zsűri – Kriza Ákos polgármester, Eperjesi Erika önkormány-
zati képviselő, Zárug Péter Farkas politológus, Repka Géza és Zsóka Roland szakácsok – pontozta a „munkafolyamatokat”, az 
ételek tálalását és természetesen az ízét is. Kriza Ákos szerint nagyon felkészültek a csapatok, rendkívül változatosan készí-
tették az ételeket. – Sokan vannak itt és jól érzik magukat az emberek. Örülök, hogy a Salkaházi Programban, most újabb le-
hetőséget biztosíthattunk városunk szépkorú polgárainak a kikapcsolódásra, közösségépítésre – hangsúlyozta. A rendezvény 
második felében retro táncdalfesztivállal szórakoztattak, melyen fellépett Soltész Rezső, Balázs Pali, és Koós János.

sAlKAHázi FőzőverseNy


