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Bosch: 9,3 milliárdos fejlesztés,
        új munkahely   

Megkezdte 192. évadát
a Miskolci Nemzeti Színház!

MISkolcra 
MuNkahelyeket telepíteNek,

NeM BeváNdorlókat

425

6.
oldal

Péntek délutántól szeptember 21-ig újra a film fővárosa Miskolc, elkezdődött a 12. 
Jameson CineFest! A nemzetközi filmfesztivál idei életműdíjasa az európai mozi 
egyik legnagyobb legendája, claudia cardinale, aki csütörtökön délután érkezett 
meg Miskolcra, s a CineFest megnyitóján személyesen vette át az életműdíjat. 

12. Jameson cineFest – világsztárral!
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– Miskolc önkormányzata nem tervezi bevándorlók befogadását és ha 
ilyen kérés érkezik, a város vezetése akkor sem változtat álláspontján - 
hangsúlyozta napirend előtti felszólalásában Kriza Ákos polgármester. 
Kiemelte, az elmúlt hetekben az ellenzéki pártok – más-más megvilá-
gításban – arról beszéltek, hogy Miskolc sem kerülheti el a bevándorlók 
invázióját. Kriza Ákos leszögezte: a város nem fogad be menekülteket. 
– Bevándorlók nem, de új munkahelyek lesznek Miskolcon – emelte ki a 
polgármester, arra a szerdai hírre utalva, amelyben a Bosch bejelentette: 
9,3 milliárd forintos fejlesztéssel 425 új munkahelyet hoz létre miskolci 
gyárában.

Kriza Ákos elmondta, hogy a turisztikai beruházásoknak is látszanak 
az eredményei. Több híradás szólt már róla, hogy a külföldi és a belföldi 
turisták körében is a legnépszerűbb idegenforgalmi célpontok egyike lett 
Miskolc. 

A polgármester kihangsúlyozta, Miskolc megújulásának egyik legfon-
tosabb mércéje az álláskeresők számának alakulása. 2010-ben 12 ezer 
munkanélküli volt a városban, most hétezer alá süllyedt ez a szám. A fej-
lesztések vonzóvá teszik Miskolcot a befektetők előtt. Idetelepülnek, mun-
kahelyeket hoznak létre. Ez emeli a helyi életszínvonalat, a kialakult keres-
let pedig tovább növeli Miskolc gazdasági teljesítőképességét, vonzerejét.

NapireNd előtt

Nyugdíjasvédelmi Programot indít 
a város, hogy anyagi, kulturális, 
közbiztonsági és egészségvédelmi 
akciókkal is támogassa a miskolci 
időseket. Erről is tárgyalt csütörtö-
kön, Miskolc közgyűlése. 

Márciusban 25,6 milliárd 
forintos főösszeggel fogad-
ta el a közgyűlés a város 
2015-ös költségvetését. 
Most 53,6 milliárd fo-
rintra módosították az 
összeget. Ennek oka 
részben a második ne-
gyedévet követően kapott 
központi költségvetési tá-
mogatások, a különféle pályá-
zati forrásból elnyert feladatokkal 
kapcsolatos pénzeszközök beépítése a 
bevételi és a kiadási oldalba. A közgyű-
lési vitában elhangzott, hogy nő a helyi 
adó bevétel is, ami a miskolci gazdasá-
gi teljesítmény eredménye. A hozzászó-
lók azt is kiemelték, hogy erős Miskolc 
kormányzati lobbiereje, az ország egyik 
legnagyobb, ezer hektáros ipari parkja 
jön létre a városban.

Kovács László képviselő bejelen-
tette, hogy az országban egyedülál-
ló módon összehangolják a miskolci 
nyugdíjasoknak kínált önkormány-
zati támogatásokat. 2014-ben a Salka-
házi Sára Programhoz – amely akkor 

még csak anyagi segítséget nyújtott 
a résztvevőknek – 34 ezer idős mis-
kolci csatlakozott. Ebben az évben a 
program kiegészült kulturális és sza-

badidős rendezvényekkel (ilyen volt 
például a Zeneexpressz vagy a nem-
régiben megrendezett Salkaházi főző-
verseny). Emellett a nyári időszakban 
a képviselők végigjárták az időseket, 
hogy felmérjék, hányan igényelnek be-
törőriasztó ajtóéket. Több mint 15 ez-
ren éltek a lehetőséggel, ők októberben 
megkaphatják az eszközt. Az anyagi, 
kulturális, szabadidős és a személyes 
biztonságérzetet erősítő kezdeménye-
zések egészülnek még ki egészségvé-
delmi akciókkal. Ezeket összesíti és 

koordinálja mostantól a 
Miskolci Nyugdíjasvé-
delmi Program.

A közgyűlés arról is 
döntött, hogy Miskolc 

testvérvárosi megálla-
podást köt a kínai Yantai 

várossal. Az együttműködés 
azért lehet különleges, mert a kí-

nai település már jelen van a megyé-
ben. Yantai város tulajdonában van a 
Wanhua cég, amely 1,26 milliárd euró 
értékben vásárolta meg a BorsodChem 
Zrt.-t. A Wanhua és egyben Yantai vá-
ros a legnagyobb kínai befektető je-
lenleg Magyarországon. A települé-
sen egyébként 7 millióan élnek, GDP 
tekintetében a 18. legjelentősebb város 
Kínában. Yantai elsősorban a hagyo-
mányos iparágakban erős: a gépgyár-
tásban, az elektronikában valamint az 
élelmiszeriparban, de fejlődnek bio-
technológiában és a megújuló energia 
területén is. 

Ülést tartott Miskolc 
képviselő-testÜlete

„Miskolcra nem bevándorlók, hanem milliárdos  
fejlesztések és új munkahelyek érkeznek”
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Tizennégy hallgató írt alá hétfőn 
munkaszerződést a Miskolci Egye-
temen, a duális képzésben résztve-
vő cégekkel.

– Ez a tizennégy hallgató hét fél-
éven át nem csupán elméleti tudni-
valókat tanul az egyetemen, hanem 
tanulmányi idejének egy részében a 
gyakorlatban is hasznosítja megszer-
zett tudását annál a cégnél, ahová a 
munkaszerződése szól – mondta el 
Palotás Árpád Bence, az Anyagtudo-
mányi Kar dékánja. – Így hallgatóink 
egyszerre lesznek majd friss diplomá-
sok és három éves gyakorlattal ren-
delkező szakemberek. Ezek eddig ki-
zárták egymást, pedig a munkaadók 
többsége mindkét paramétert megje-
löli elvárásaiban – tette hozzá. 

Ezzel a tizennégy diák persze azt 
is vállalta, hogy jóval több a feladata, 

mint a többi hallgatónak. A plusz el-
foglaltságért azonban fizetés jár, ami-
hez még ösztöndíj is társulhat, ha jók 
a tanulmányi eredmények.

Horváth Zita, a Miskolci Egyetem 
általános rektorhelyettese úgy fogal-
mazott, intézményük úttörő szerepet 
vállalt a felsőoktatásban. – Őrizzük 
értékeinket, ápoljuk hagyományain-
kat, ugyanakkor meg is újulunk. Re-
méljük, a cégek is úgy értékelik majd, 
hogy érdemes volt belevágni az új 
képzési rendszerbe – emelte ki. 

A rektorhelyettes elmondta, az el-
méleti képzés eddig is magas színvo-
nalú volt a Miskolci Egyetemen.  Eh-
hez most már gyakorlati oktatás is 
társul, ami mintául szolgálhat más 
egyetemek és hallgatók számára. 
Horváth Zita szerint a műszaki és a 
gazdaságtudományok számára ez je-
lenti a jövőt.

Duális képzés,  
szakmai gyakorlat

Közel tízmilliárd forintból bővíti 
gyártói kapacitását a miskolci Ro-
bert Bosch Energy and Body Systems 
Kft. A német cég 30 millió eurós, 
azaz 9,3 milliárd forintos fejlesztést 
tervez a miskolci gyárban. A magyar 
állam 1,4 milliárd forinttal járul 
hozzá a beruházáshoz, a kapacitás-
bővítés 425 új munkahelyet teremt 
Miskolcon.

Mindezt szerdán jelentették be Bu-
dapesten, a Külügyminisztériumban. 
A külgazdasági és külügyminiszter 
az autóipari beruházásokért folytatott 
nemzetközi küzdelemben kulcsfon-
tosságúnak nevezte a magyar autó-
ipari beszállítói kapacitás folyamatos 
növelését. Szijjártó Péter hangsúlyoz-
ta, ha a Bosch bővíti beszállítói kapaci-
tását Magyarországon, akkor minden 
autóipari vállalat biztos lehet abban, 
hogy jó helyen van a befektetése az or-
szágban. A miniszter kiemelte, hogy 
az összes Magyarországra érkező kül-
földi beruházás negyede, mintegy 20 
milliárd euró értékben Németország-
ból származik. A miniszter szerint a 
kontinens növekedési motorja a jövő-

ben Közép-Európa és Németország 
együttműködése lesz.

Javier González Pareja, a magyaror-
szági Bosch csoport vezetője úgy fogal-
mazott: Magyarország ma egyértelmű-
en a Bosch innovációk egyik stratégiai 
bázisa. Kiemelkedő szerepét többek 
között a magyar mérnökök tudásának 
és kreativitásának köszönheti. Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere emlé-
keztetett: a Bosch volt az az első nagy 
nemzetközi vállalat Miskolcon. Sok 
miskolci számára jelentette a reményt, 
hogy újra létrejöhet egy stabil, innova-
tív ipar a városban, ahol 2010-hez ké-
pest ma ötezerrel többen dolgoznak – s 
ebben a Bosch-nak is kiemelkedő sze-
repe van. Kriza Ákos kihangsúlyozta, 

hogy a Bosch sikere egyben Miskolc 
sikere is. Az együttműködés szilárd 
alapokon áll, amelyben az összes part-
ner megtalálta a számítását. A város 
egy dinamikusan fejlődő cégnek adhat 
otthont, a Bosch pedig biztos bázist és 
az egyetemi oktatásnak köszönhetően 
jól képzett munkaerőt kap.

A miskolci Bosch beruházással együtt 
három, összességében milliárdos nagy-
ságrendű, mintegy 1500 új munkahe-
lyet teremtő autóipari beruházás valósul 
meg Magyarországon. A győri székhe-
lyű Audi Hungária Motor Kft. második 
logisztikai központját avatta fel kedden 
Győrben, várhatóan 700-1000 ember 
kap itt munkát. Szentgotthárdon az 
Opel ad át új tudásközpontot. 

Több száz új munKahely

Több mint kilencmilliárdos fejlesztés indul a miskolci bosch gyárban
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Az utóbbi időszakban többször is reflektor-
fénybe került a kérdés, végül is mit szabad 
fogyasztani – és mit nem? – a közösségi köz-
lekedést szolgáló járműveken. Singlár Zsolt, 
a városi közlekedési vállalat vezérigazgatója a 
Miskolc Televíziónak nyilatkozva elmondta, 
az MVK hamarosan új kommunikációs kam-
pányt indít a kérdés tisztázására. 

Mint elhang-
zott, az utazási fel-
tételekben már ko-
rábban leszögezte 
az MVK: egyebek 
mellett felbontott, 
dobozos üdítővel, 
csomagolatlan étel-
lel is tilos felszállni 
a villamosra, autó-
buszra, s ott fogyasz-
tani ezeket A vezérigazgató kihang-
súlyozta: amellett, hogy óvniuk kell a 
járművek tisztaságát – hiszen ki szeretne 
például ketchuppal összemaszatolt ülés-
re ülni? – a balesetveszély elhárítását is 
szolgálja a szabályozás. Gondoljunk csak 
bele, mi történne például, ha egy vészfé-
kezésnél, egy éles evőeszközzel falatozó utas neki 
zuhanna a vele szemben ülő/álló utastársának…?

Nyitott dobozos kólával, jégkásával tehát tilos 
felszállni a járművekre – ellenben a zárható üdí-
tők fogyaszthatók a villamosokon és a buszokon 
is – hangsúlyozta Singlár Zsolt. Nem kell tehát 
senkinek attól tartania, hogy megbüntetik, ha 
esetleg utazás közben veszi be a gyógyszerét, be-

lekortyol a nála lévő vízbe, kólába, utána pedig 
visszazárja a palackot. 

Más esetben a jegyellenőr először megkéri az 
utast, tegye el a nála lévő ételt, italt. – Mivel az 
utóbbi időben megsokszorozódtak a panaszok, 
megpróbáltunk utána nézni, mi a valóság. A leg-
több esetben kiderült, nem egészen úgy történtek 
a dolgok, ahogyan azt egyik-másik utas elmesél-

te. Minden esetet kivizsgálunk és azt lát-
juk, hogy munkatársaink jogszerűen jár-
nak el. Sajnos, ez nem mindig életszerű, de 
azon dolgozunk, hogy a jövőben az legyen 
– fűzte hozzá a vezérigazgató, kiemelve, 
hogy az MVK-járművek fedélzetén és a 
megállóhelyeken is HD-minőségű kame-

rák vannak. Így a fel-
vételeken keresztül is 
vizsgálni tudják az 
eseteket.

Az MVK most 
arra készül, hogy a 
rendelkezésére álló 
eszközök segítségé-
vel, még pontosab-
ban és figyelem-
felkeltőbb módon 
tájékoztassa az uta-

sokat. Lecserélik a piktogramokat, új vizuális és 
audiovizuális tájékoztatással készülnek. Singlár 
Zsolt a villamosok free wifi-szolgáltatásáról is 
beszélt, amelyhez rengetegen csatlakoztak, az 
utasok mintegy 80 százaléka használja azt uta-
zás közben. Elmondta, az új buszokra is kiter-
jesztik a szolgáltatást, az Egyetemvárosba járó 
vonalcsoportokba biztosan be fog kerülni.

új tájékoztató kampányra készül az mVK zrt. 

miT fogyaszThaTunK és miT nem  
a buszon, Villamoson?

Egymilliárd forintos, visz-
sza nem térítendő támogatást 
nyert a közelmúltban a  
B.-A.-Z. Megyei Kormányhiva-
tal a Városház téren található 
épületének energiatakarékos 
korszerűsítésére. 

Az 1968-ban ipari techno-
lógiával készült épületben ha-
marosan elkészülnek a felújítás 
kivitelezési munkáival. Az el-
múlt héten már a falakat fes-
tették az emeleten és az abla-
koknál is az utolsó simításokat 
végezték. A pincében fúrtak-fa-
ragtak, ide kerülnek majd az új, 
úgynevezett kondenzációs ka-
zánok. Ezek jóval takarékosab-
ban működnek, kevesebb gázt 
fogyasztanak a korábbiaknál. 
Az épületet három dimenzi-
ós, energiatakarékos, üveg füg-
gönyfallal borították be. A tető 
új víz- és hőszigetelést kapott, s 
a hivatal fűtését ellátó, csaknem 
háromszáz radiátort is energia-
takarékosra cserélték. Az épü-
letben ezentúl költséghatékony 

LED lámpák világítanak majd, 
az elektromos áramot pedig a 
tetőre helyzett, 180 napelemmel 
állítják elő. 

A beruházásnak köszönhető-
en, évente akár 40 százalékkal is 
kevesebbe kerülhet majd a fűtés- 
és a villanyszámla. – Ez azt jelen-
ti, hogy éves szinten mintegy 25 
millió forintot takarítunk meg 
az energiaszámlákon – hang-

súlyozta Demeter Ervin megyei 
kormánymegbízott, megemlít-
ve a napkollektorokat, a nyílás-
zárók cseréjét, a fűtési rendszer 
felújítását. 

Az épület felújítására egy-
milliárd forintos, vissza nem 
térítendő támogatást nyert a  
B.-A.-Z. megyei kormányhivatal 
a központi költségvetési szervek 
energiahatékony korszerűsítésé-
re kiírt program keretében. Mint 
megtudtuk, a felújítási munkák-
ra 400 millió forintot költöttek, 
a fennmaradó összeget pedig a 
Petőfi utcai járási kormányhi-
vatal és az ÁNTSZ Meggyesalja 
utcai épületének korszerűsítésé-
re fordítják.

energiatakarékos beruházással  
újult meg a kormányhivatal épülete

Tisztújítás a fidesz miskolci szervezetében
2015. szeptember 10-én a Fidesz 

Magyar Polgári Szövetség miskolci 
helyi szervezete megtartotta ren-
des tisztújító és kongresszusi kül-
döttválasztó közgyűlését. A Fidesz 

alapszervezet városi elnökévé Se-
bestyén Lászlót (képünkön), al-
elnökévé Csöbör Katalint, Kriza 
Ákost valamint Zsiga Marcellt vá-
lasztotta a tagság.
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Női őszi Cipővásár!

széles, problémás, 
 fájós lábakra!*

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

szeptember 17., csütörtök 9–12-ig 
Miskolc, Technika Háza (Mindszent tér)

Egyes termékek 
3900 Ft-tól
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Gyűjtők és gyűjtemények címmel 
új kiállítás-sorozatot indít útjá-
ra ősszel a Herman Ottó Múze-
um. Ennek nyitányaként a barokk 
könyvkultúra, rajzművészet és 
térképészet jegyében nyílt meg a 
múzeum Papszeri kiállító épületé-
ben szeptember 4-én az a kiállítás, 
amely Mecser Norbert magángyűj-
teményének a legszebb darabjait 
tárja a látogatók elé.  

Az 1664-ben Nürnbergben, Ná-
dasdy Ferenc gróf költségén kiadott, 
magyar királyokat felsorakoztató 
portrésorozat 59 rézmetszete a hazai 
barokk uralkodóinkat felvonultató ős-
galériák egyik legfontosabb 
forrása volt. A tárlaton az 
eredeti, Nürnbergben nyom-
tatott kötet mellett a főúr ál-
tal Pottendorfban alapított 
nyomdában készült példány 
is megtekinthető, csakúgy, 
mint az uralkodókról ké-
szült képsorozat egyes da-
rabjai. A portrésorozatot a 
régi Magyarországot megje-
lenítő térképek és a korszak 
történelmi, természettudo-
mányos és teológiai témájú könyvé-
szeti ritkaságai egészítik ki. A kiállítást 
Gyulai Éva történész-muzeológus, a 
Miskolci Egyetem Történeti Intézeté-
nek igazgatója nyitotta meg. 

Sokan az 1664-ben Nürnbergben, 
Nádasdy Ferenc országbíró költsé-
gén megjelent, a magyar vezérek és 
királyok ábrázolásait tartalmazó 

Mausoleum kiadásához kapcsolják 
a magyar arisztokrácia reprezentá-
ció-váltásának következő fázisát. A 
királyok ábrázolásának sora ösztön-
zést jelentett a magyarországi port-

réműfajra nézve, megjelent az igény, 
hogy a hazai nemesség a magyar tör-
ténelem kezdeteivel kapcsolja össze a 
saját múltját. 

Az érdeklődés ekkor fordul 
a családok múltbeli szereplői felé, az 
arcképsorok ekkortól egészülnek ki 
az egy generáción túli elődök port-
réival.

Magyarország Kassai Főkon-
zulátusa 2015. október 23. és 
október 29. között, nemzeti 
ünnepünk és II. Rákóczi Ferenc 
kassai újratemetésének évfordu-
lójához kapcsolódóan a magyar 
kultúra és a magyar-szlovák 
együttműködés hetét rendezi 
meg Kassán. 

A rendezvénysorozatot hagyo-
mányteremtő szándékkal kezde-
ményezik, azzal a hosszú távú cél-
kitűzéssel, hogy a fejedelem 1906. 
október 29-i újratemetésének év-
fordulóján, Kassán évente rendez-
zenek emlékünnepséget, a jövőre 
esedékes 110 éves kerek évfordulót 
követően is.

Az idei hét központi napja októ-
ber 24-e lesz, amikor a Budapest 
és Kassa között menetrend szerint 
közlekedő Rákóczi IC vonatot - a 
Kárpáteurópa Utazási Iroda köz-
reműködésének köszönhetően - a 
fejedelem arcképével díszített moz-
dony vontatja majd a határig, a vo-
nathoz csatolt különkocsikban pe-
dig turistacsoport érkezik Kassára 
az újratemetés megünneplésére.

A rendezvénnyel kapcsolatos 
részletes elképzeléseket és terve-
ket szeptember 9-én Budapesten, 
a Rákóczi Szövetség székházában, 
valamint szeptember 10-én Kas-
sán, a Rodostói-házban sajtóbe-
szélgetések keretében ismertették 
a szervezők. 

5

Borsos Miklós alkotásaiból nyílt 
emlékkiállítás szeptember 9-én a 
Rákóczi-házban. A magángyűjte-
ményből válogatott ceruza és tus-
rajzokat bemutató tárlatot Czigány 
György József Attila- és Prima Pri-
missima-díjas költő nyitotta meg. 

Mint elhangzott, Borsos Mik-
lós a rajzkészségről úgy véleke-

dett, hogy valójában „született 
tulajdonság, melyet megtanulni, 
vagy tanítani nem lehet.” Kemé-
nyen, határozottan fogalmazott, 
nem csupán a szavakkal, hanem 
a vonalakkal is. Egyedi, lendüle-
tes technikával beszélt arról, amit 
„a szó, a beszéd vagy az írás nem 
tudott az értelem számára vilá-
gosan, láthatóan elfogadtatni.” 

Egy kezdeti könnyed mozdulat-
ból mindinkább kikristályosodó 
vonalak hálózatából, a művész 
legbelsőbb rejtekéből előbújva 
jelenik meg előttünk életének, 
gondolatainak szövete. Megele-
venedik a biblia, a mítoszok, köl-
temények világa vagy épp a min-
dennapokból kiragadott alakok, 
jelenetek sora.  

Immár második alka-
lommal szervezte meg az 
elmúlt hétvégén „Neked 
Játszunk!” elnevezésű 
fesztiválját a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar, 
azzal a céllal, hogy meg-
mutassa a komolyzene 
„kötetlenebb” oldalát. 

A háromnapos rendezvény most is igazi csa-
ládi programot kínált, nagyszerű helyszíne-
ken, különleges koncertekkel. A fesztivál szep-

tember 4-én indult a hagyományos 
APERITIF koncerttel, amelyet ez al-
kalommal a Szinva teraszon rendez-
tek meg. A zenekar a bérletes hang-
versenyek darabjaiból válogatott egy 
csokorra valót, az évad első szabad-
téri hangversenyén Sziklavári Károly 
konferálta és Gál Tamás dirigálta az 
együttest. A Szinva terasz után szom-

baton Diósgyőr vára, majd vasárnap a Művé-
szetek Háza adott otthont a fesztivál további 
programjainak.

Válogatás Borsos Miklós alkotásaiból

Magyarország nagy és dicső 
Királyai

rendezVénysorozat  
ráKóczi  eMléKére

Szeptember elsején rendezték meg Nyíregy-
házán, a Vidor Fesztivál keretein belül az 
Első Nyírségi Limerick Bajnokságot. A Li-
merick Írországból származó tömör vers-
forma, amelyet asztaltársaságok művelnek 
- játékból. Jellemzője a humor, a szókimon-
dás és a pajzánság. 

A versenyt egyének és csapatok számára 
is meghirdették. Ez utóbbiban a miskolci 
Vaga Banda bizonyult a legjobbnak, vásári 
komédiásainkat tehát most egy új oldaluk-
ról is megismerhette a publikum! A mis-
kolci gólyalábasok versei a színművészek 
elő adásában hangzottak el, a zsúfolásig 
megtelt Móricz Zsigmond Színházban. A 
közönség óriási ovációval fogadta a produk-
ciót, az ő szavazataik alapján nyerte meg a 
bajnokságot a Vaga Banda, s jutott hozzá a 
nyereményhez: egy rekesz ír sörhöz! Simo-
nyi Zoltán a Vaga Banda tagja és szöveg-
írója elmondta, csapatuk számára nem volt 
ismeretlen a kihívás, a hosszú turnék alatt 
gyakran szórakoztatják magukat verselés-
sel, rímfaragással.

Válogatás Mecser norbert 
gyűjteményéből

„a rajzkészség született tulajdonság…”

ríMfaragó gólyaláBasoK
Miskolci siker a Limerick Bajnokságon „neked játszunk!”

aperitifet KínáltaK a sziMfoniKusoK
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Péntek délutántól szeptem-
ber 21-ig újra a film főváro-
sa Miskolc, elkezdődött a 12. 
Jameson CineFest! A nemzet-
közi filmfesztiválon összesen 
169 alkotást mutatnak be, 
ebből 76 vesz részt a verseny-
programban. 21 nagyjáték-, 33 
kisjáték-, 15 animációs és 7 do-
kumentumfilm. Az Európai 
Filmdíj szerdán bejelentett 
jelöltjei közül három alkotás 
is a versenyprogram része.

A program Sergio Leone 
klasszikusával indul majd: 
a kultikussá vált „Volt egy-
szer egy vadnyugat” című 
westernt Ennio Morricone 
világhírű zenéjével, de dig-
italizált, felújított rendezői 
változatban láthatják a né-
zők. A film női főszereplője, 
Claudia Cardinale az idei fesz-
tivál díszvendége és életműdíja-
sa. (Bővebben l. külön). Láthat-
ják majd a filmbarátok többek 
között A Homár (The Lobs-
ter) című filmet Colin Farrell, 
Rachel Weisz és Léa Seydoux 
főszereplésével Yorgos Lanthi-
mos rendezésében. Az abszurd 
humorú sci-fi a zsűri különdíját 
kapta Cannes-ban.

A versenyprogramban olyan 
produkciók is szerepel-
nek, mint az Ich Seh, 
Ich Seh Severin Fia-
la és Veronika Franz 
művészi horrorja, a 
Sundance fődíjas 
Me and Earl and 
the Dying Girl 

Alfonso Gomez-Rejon rende-
zésében és Thomas Mann, RJ 
Cyler, Olivia Cooke főszerep-
lésével. 

A közönség és a zsűri válo-
gathat olyan alkotások között 
is, mint Radu Jude filmje, az 
Aferim!, A két barát című fran-
cia film Louis Garrel rendezé-
sében. A kínai rendező, Cheng-
peng Dong Jian Bing Man című 

filmjével mutatkozik be. Bíró 
Tibor fesztiváligazgató elmon-
dása szerint Kína lesz az egyik 
olyan ország, melynek filmmű-
vészetét közelebbről is megis-
merheti a CineFest közönsége, 
emellett fókuszba kerül Cseh-
ország és Ausztria. 

Szerepel a programban a né-
met Sebastian Schipper Vic-
toria című alkotása, Jan Pru-

sinovsky The Snake Brothers 
mozija, a James White című 
amerikai film Josh Mond ren-
dezésében és az ausztrál Sam 
Klemke időgépe, amelynek 
maga Sam Klemke a főszerep-
lője. 

Láthatjuk többek között a 
Cannes-ban nagydíjat kapott 
Saul fiát, Nemes László film-
jét. Ugyancsak megnézhetik a 

filmbarátok az 1993-ban Eu-
rópai Filmdíjat kapott Beny-
ny videói-t, vagy a két évvel 
ezelőtt a Jameson Cinefest-en 
díjat kapott Mindenki a meny-
nybe megy című mozit. A 
Cineclassics keretében idén 
western-klasszikusokat tekint-
hetünk meg. Olyanokat, mint 
a Volt egyszer egy vadnyugat, 

A Jó, a Rossz és a Csúf, az Aki 
lelőtte Liberty Valance-t vagy A 
vad banda. Bíró Tibor kiemelte, 
a western az idei fő tematikája 
a fesztiválnak, a klasszikusok 
vetítése mellett szakmai konfe-
renciát is rendeznek, A western 
él - címmel.

Az eddigi évekhez hasonló-
an hétvégén koncertek szóra-
koztatják majd a fesztivál láto-
gatókat. A Jameson színpadon 
fellép Deniz, a Muriel, a Well-
hello, a Paddy and the Rats, a 
Skyfanatic, a The Carbonfools 
és a Cloud9+.

Fotók: MiNap archiv

A Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfeszti-
vál idei életműdíjasa az európai mozi egyik legnagyobb 
legendája, Claudia Cardinale, aki olyan halhatatlan 
remekművekkel vonult be az egyetemes mozitörténe-
lembe, mint a Rocco és fivérei Luchino Viscontitól, a 8 
és fél Federico Fellinitől, a Fitzcarraldo Werner Herzog-
tól, vagy Sergio Leone Volt egyszer egy vadnyugat című 
alkotása.

A fimsztár csütörtökön dél-
után érkezett meg Miskolc-
ra, s a CineFest megnyitóján 
(lapzártánk után) személye-
sen vette át az életműdíjat. 
Előtte a lillafüredi Palotaszál-
lóban adott interjút. 

Megtudtuk, Tuniszban szü-
letett, Claude Josephine Rose 

Cardin néven, apja szicí-
liai, anyja francia és úgy 
lett az olaszok körülra-
jongott filmsztárja, hogy 
18 éves koráig a nyelvüket 
sem beszélte. Anyanyel-
ve a francia és a tunéziai 

arab, apjától ugyan megtanul-
ta a szicíliai nyelvjárást, de az 
olaszt máig akcentussal be-
széli. 

Szülei tanárnak szán-
ták, de ő úgy gondolta, 
színpadon lenne a helye. 
Tizennyolc évesen 
megnyert egy szép-

ségversenyt, amiért jutalmul 
Velencébe utazhatott, ahol 
pillanatok alatt megakadt raj-
ta az olasz filmesek szeme. 
Hamarosan az olasz Holy-
lywoodban, a római Cinecit-
tában találta magát, mint a 
„legszebb tuniszi olasz lány”. 
Nem szeretett volna azonban 
ebben a skatulyában marad-

ni és olyan rendezők 
voltak a segítsé-

gére, mint Fede-
rico Fellini vagy 
Luchino Viscon-
ti. 

Fellini volt az első, aki a sa-
ját hangján szólaltatta meg 
emblematikus filmjében, a 
Nyolc és fél-ben. Nagyon jól 
kijöttek egymással, a mester 
úgy bánt vele, mint apa a lá-
nyával. Visconti neorealista 
kultuszfilmjében, a Rocco és 
fivéreiben csak kisebb sze-
repet kapott, de legközelebb 
már főszerepre hívta „A pár-
duc” című filmjéhez. A két 
rendezőről így nyilatkozott: 
„Visconti szárnyakat adott 
nekem, Fellini kibékített ön-
magammal.”

Már leforgatta, de még nem 
mutatták be a Twice Upon a 
Time in the West és a Minden 
út Rómába vezet című mozi-
kat. 

Claudia Cardinale ma az 
UNESCO női jogokért felelős 

jószolgálati nagy-
követe és a Be-
csületrend lovag-
ja. Mint mondta, 
a CineFest élet-
mű-díját is öröm-
mel fogadta, több 
ilyen elismerésben 
részesült már, pél-
dául Cannesban és 
Berlinben is. Örül, 
hogy itt lehet, el-
varázsolta a lilla-
füredi táj, és a Pa-
lotaszálló. Külön 

kiemelte a természeti környe-
zetet, a tó, a vízesés szépségét. 
Hangsúlyozta, nagy rajongója 
az ilyen régi, klasszikus stílu-
sú épületeknek, nem szereti a 
modern szállodákat. – Az itt 
élő emberek nagyon kedvesek, 
sajnos, nem beszélem ezt a 
nyelvet – tette hozzá. Claudia 
Cardinale korábban soha nem 
járt még Miskolcon, elmond-
ta, bízik benne, hogy vasár-
napi visszautazásáig sikerül 
megtekinteni a város néhány 
nevezetességét. 

tíz Napig újra a film fővárosa miskolc!
Elkezdődött a 12. 

jameson cineFest

„visconti szárnyakat adott, fEllini kibékítEtt önmagammal.”
claudia cardinale Miskolcon
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Gyönyörű lányok, finom sörök és fergeteges hangulat jellemezte az 
idei Miskolci Sörfesztivált.

 
A csütörtöki, ütős nyitány után pénteken Demjén Ferenc, La Bouche 

feat. Lane McCray, Culture beat feat. Tania Evans, Tóth Gabi és Horváth 
Charlie fokozták a hangulatot, szombaton Mr. President, az Abba Arri-
val, a Paddy and the Rats, a Kozmix és Zoltán Erika tett rá még egy la-
páttal, retro magyar és külföldi slágerekkel. Vasárnap már csak magyar 
előadók léptek a színpadra. Rúzsa Magdi először énekelt a Miskolci Sör-
fesztiválon és elégedett volt a közönséggel. - A miskolciak abszolút részt 
vettek a hangulat fokozásban, nagyon sikeres koncert volt, nagyon jól 
éreztem magam én is a színpadon – mondta el a koncert után.

Mint ismeretes, azokra is tekintettel voltak a szervezésnél, akik ko-
rábban a hangerő miatt panaszkodtak. Zajszintmérésre került sor, több 
intézkedést is hoztak az érdekükben, eddig pozitívak a visszajelzések. 
A főszervező szerint a hűvös idő többször közbeszólt a négy nap alatt, 
de a nézőszám idén is hasonló volt, mint az elmúlt évben. Hajdú Péter 
vasárnap úgy nyilatkozott, a fesztivál első három napjára összesen 60 
ezren voltak kíváncsiak, ha az utolsó napon eléri a nézőszám a tízezret 
(amire igen jó esély mutatkozott), akkor ismét egy hetvenezres fesztivált 
mondhat magáénak Miskolc. 

„Ez van, hát nyomatom a mókát,/Tölts még, de felejtsd el a szódát,/ 
Most kell, ez jó idő, jó hely!”  - a fesztivál a borsodi Hoolingans fergete-
ges koncertjével zárult. - Látható, hogy a miskolciak – mint ahogy ed-
dig - most is nagy örömmel, szívesen jöttek ki a Népkertbe – nyilatkozta 
Kriza Ákos polgármester. Hozzátette, már egyeztetett a szervezőkkel és 
természetesen jövőre is lesz Miskolci Sörfesztivál. Az ötödik rendezvé-
nyen szeretnék elérni a százezres nézőszámot.

Színházünnepet tartottak a Miskolci Nemzeti Színházban szeptember 6-án, va-
sárnap. Az évad ezzel hivatalosan megkezdődött, a színház egykori és jelenlegi mű-
vészei együtt ünnepelték a nézőkkel a 192. évadát kezdő teátrumot. A nap folyamán 
többek között főzőversenyt, koncertet és flashmobot tartottak a színház környékén 
és a nézők üzeneteit hordozó lufik sokaságát küldték a magasba.

Múlt, jelen, jövő
Az egész napos program zárásaként ünnepi műsor várta a 

nézőket a művészbejáró előtt felállított színpadon, 
ahol a színház jelenlegi társulata és egykori művé-
szei készültek egy izgalmas, verses-zenés összeál-
lítással. Az esti gála rendezője, Szőcs Artúr kor-
társ költők verseit, musical és operett slágereket és 
sok-sok anekdotát gyűjtött össze, hogy megmutas-
sa, hogyan él együtt a színházban a múlt, jelen és 
a jövő. A hűvös időjárás ellenére is megtelt a mű-
vészbejáró előtti tér, sokan nézték végig a fényfes-
tést, majd, ahogyan a miskolciak üzeneteit hordo-
zó ezer luftballon emelkedik az ég felé.

Színház, vidámság
A színház önkéntesei egész nap a 

várost járták és gyűjtötték az értékes 
gondolatokat, amelyek este ezer lufin 
szálltak fel az égbe. A főutca megtelt 
színházszerető emberekkel, akikre 
számos meglepetés várt a nap folya-
mán: a zenekar, az énekkar és a Mis-
kolci Balett flashmobokkal készült, s 
a színház előtti színpadon is sokszínű 
performanszok szórakoztatták a néző-
ket. Az évad bemutatóihoz kapcsolód-
va Harsányi Attila „római vakációjá-
ról” mesélt, s begördült a Nagy Gatsby 
Ford T-modellje is, a táncosokkal.

MNSZ szoba 
a Helynekemben

Van egy szoba a miskolci 
romkocsmában, ahol minden 
a színházról szól, az előadá-
sok hangulatképei, a színészek kézlenyo-
matai és aláírásai díszítik a falakat. Bár kis 
szobáról van szó, vasárnap este mégis ren-
geteg ember zsúfolódott össze. A színészek 
örömmel tenyereltek bele a színes festékbe, 
a vendégek pedig kíváncsian nézegették a 
fotókat, amelyek készültekor talán ők is ép-
pen ott ültek a nézőtéren. – Nyitottság, fi-
atalosság, lendület. Ez jellemzi a színházat, 
és éppen ezért szerettük volna, ha van egy 
tér, ahol ezt meg tudjuk mutatni – mond-
ta el Makai-Hankó Vanda, a Helynekem 
programszervezője. 

Kifőzték az évadot!
A színház művészei nem csak a világot jelentő desz-

kákon, de a konyhában is megállták a helyüket. A te-
átrum premierkonyhájában az idei bemutatók által 
ihletett ételek sültek-főttek egész délelőtt. Készült pél-
dául fürj spanyol salátával a Miskolci Balett csapatá-
nál, Rusznyák Gáboréknál pedig egy erdélyi speciali-
tás főtt a bográcsban: húsgombóc csorba, azaz ciorba 
de perisoare. Szőcs Artúr, a Zorba, a görög rendezője 
bevallotta, hogy egy rántottát sem tud elkészíteni, így 
Seres Ildikó színésznőt kérte fel a görög saláta és a pi-
káns csirkecsíkok elkészítéséhez. 
Két mesterszakács, a Venesz Jó-
zsef-díjas Járcsics Emil és séftár-
sa, Repka Géza mellett, a szín-
ház hajdani nagyjai, Igó Éva és 
Dézsy Szabó Gábor döntöttek a 
díjakról. Első helyezést a Tosca 
olaszos lecsója, a pepperonata ért 
el, amelyet Cser Ádám és felesé-
ge, Herczenik Anna, Tosca meg-
formálója készített. 

„Nagy show, döNgöl a turNé…!”
tízezrek buliztak a Negyedik sörFesztiváloN

Megkezdte 192. évadát a Miskolci Nemzeti színház!
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A Rónai Művelődési Központként ismertté vált épület 1959–1962 kö-
zött épült, Vass Antal tervei alapján, SZOT-székházként. Ide költözött 
az 1966-tól Borsod Megyei Rónai Sándor Művelődési Központ néven 
működő intézmény. Színházterem, balett-terem, a szakszervezetekkel 
közösen használt klubhelyiség és néhány iroda képezte az új művelő-
dési otthont. A központ szerves részét képezte – az alapító határozat-
nak megfelelően – a Film-és Szemléltető Eszközök Tára, ezekben az év-
tizedekben még nagy jelentőséggel bírtak a szemléltetésre szolgáló 16 
mm-es ismeretterjesztő filmek. 1964. májusától több mint húsz éven át 
itt került megrendezésre a Magyar Rövidfilm és Televíziós Rövidfilm 
Fesztivál. 1974-ben a szakszervezeti irányítású művelődési otthonok 
kötelezettségei új feladattal, a munkahelyi közművelődési teendők el-
látásával bővültek. Az épületben ma bank működik, előtte Kiss István, 
Vízmerítők c. szobra látható.                                         fotó: Mocsári LászLó

Akkor...

...és Most

1910-ben a miskolciaknak az lehe-
tett az érzése, hogy a város vezetése 
régi adósságát akarja pótolni jeles 
személyiségeivel szemben, hiszen 
Kun Bertalannal azonos évben 
még két megbecsült miskolci ka-
pott díszpolgári kitüntetést. 

A jeles ügyvéd, 
politikus, ország-
gyűlési képviselő 
Horváth Lajos ha-
lála előtt nem sok-
kal vehette át az 
elismerést. Hor-
váth Lajos 1824-
ben született Alsó-
zsolcán és 1911-ben 
halt meg Miskol-
con. Tanulmá-
nyai elvégzése után 
Miskolcon nyitott 
ügyvédi irodát és 
1848-ban a Szeme-
re Bertalan vezet-
te Belügyminisz-
tériumba került. A 
szabadságharc bukása után őt nem 
érték retor ziók, nem kellett bujkál-
nia, folytathatta ügyvédi hivatását. 
1865-ben lett országgyűlési képvise-
lő, Deák-párti, szabadelvű program-
mal. 1898-ban Ferenc József főrendi-
házi taggá nevezte ki. Ügyes és ékes 
szónoknak ismerték a kortársak, aki 
mindig áldozatkészen állt ki a parla-
mentben Miskolc érdekei mellett. Le-
gendás barátság fűzte Lévay Józsefhez 
és Arany Jánoshoz. Egy sor kortárs je-
les miskolci személyiség mentora volt. 

Soltész Nagy Kálmán, aki 1878-tól 
1901-ig a város polgármestere volt 
Horváth Lajos ügyvédi irodájában 
kezdte a pályáját. Miskolc „törvény-
hatósági jogért folytatott harcának” 
egyik vezéregyénisége volt. Családja 
nem lévén – nővére és annak gyer-

mekei jelentették a szűkebb rokon-
ságot – tetemes vagyonát (262.000 
korona) jótékony célra fordította. A 
végrendelet olyan jelentős volt, hogy 
halála után a város nyomtatásban 
is megjelentette. Az evangélikus re-
formátus főgimnáziumra 60.000, az 
avasi református templom „stylszerű 
gyökeres restaurálására, tehát nem 
időleges építkezésére, javítgatások-
ra” 50.000, a ref. egyházkerület fel-
sőbb leánynevelő intézetére 12.000 
koronát. A múzeumra 6.000 koro-

nát hagyott, s: „a Múzeum számára 
hagyom könyvtáramat, tehát összes 
könyveimet, újságaimat, nyomtat-
ványaimat és irataim közül a közér-
dekűeket, óhajtom, hogy a könyvtár 
lehetőleg együtt maradjon s nevemet 
viselje.” 

Ez sajnos nem így 
történt, az anyagot 
szétdarabolták, a 
könyvtár a megala-
kuló megyei könyv-
tár állományába ke-
rült. Nagy értékű 
lehetett a közér-
dekű iratgyűjtemé-
nye, amely elsősor-
ban 1848-1849-es 
iratokat, Szemere 
Bertalannal kap-
csolatos feljegyzé-
sekből állt, de en-
nek nyoma veszett. 
1953-ban, a múze-
umi anyag átleltá-
rozásakor már nem 
volt meg. A végren-

delet további része néhány száz vagy 
ezer koronával egyleteket, jótékony-
sági egyesületeket, hozzá közel került 
magánszemélyeket támogatott, mint 
például Lévay József nyugalmazott 
alispánt, aki évi 800 korona életjára-
dékot kapott. A Történelmi Társulat, 
a Kisfaludy Társaság, a Petőfi Társa-
ság, az írói segélyegylet éppúgy a ha-
gyományozottak között volt, mint 
az Eötvös-alap, amely a hazai népta-
nítók özvegyeit és árváit támogatta. 
(Folytatjuk)                   soMorjAi LeheL

Szeptember 
4-én, születé-
sének 90. év-

fordulóján leplezték le a B.-A.-Z. 
megyei kórházban Dévald József 
egykori osztályvezető-főorvos 
szobrát. 

Dévald József 1925-ben született 
Jósvafőn. 1935. szeptember 1-jén, 
a miskolci királyi katolikus Frá-
ter György Gimnáziumban kezd-
te meg középiskolai tanulmánya-
it, majd 1939. szeptember 1-én 
beiratkozott a Kassai Premontrei 
Kanonok Rendi Gimnáziumba, 
ahol 1943. májusában érettségizett 
kiváló eredménnyel. 1943. szep-
tember 1-jén felvételt nyert a Bu-
dapesti Pázmány Péter Tudomány 
Egyetem Orvostudományi Kará-
ra, ahol 1950. február 17-én szer-
zett diplomát „summa cum laude” 
eredménnyel. Az elhúzódó kép-
zés oka a háború volt: 1944. júni-
us 1-től a Magyar Királyi Kassai 8. 
sz. Honvéd Helyőrségi Kórház Pa-
rancsnokságán medikusként kise-
gítő szolgálatra 
osztották. 1944. 
november 1-jén 
Kassán besoroz-
ták Leventének, 
majd a Magyar 
Hunyadi Pán-
célos Hadosz-
tályba osztották 
egészségügyi 
munkaszolgá-

latra. 1945. januárjában München 
mellett egységét bekerítették, ek-
kor amerikai hadifogságba került, 
ahonnan 1945. október 31-én tért 
vissza Magyarországra.

1950. március 1-jén a Miskolci 
Semmelweis Kórház fül-orr-gége 
osztályára került, ahol segédor-
vosként, Vida Endre főorvos irá-
nyításával dolgozott. Szakorvosi 
vizsgáját a budapesti klinikán tette 
1953-ban. 1956. január 1-jén a há-
ború sújtotta Észak-Koreába uta-
zott, ahol a Szarivon városában 
működő Magyar Frontkórház fül-
orr-gége osztályát vezette főorvos-
ként. Magyarországra 1957. már-
ciusában tért vissza. 1957. április 
1-jén nyert osztályvezető főorvosi 
kinevezést a B.-A.-Z. megyei kór-
ház frissen és általa alapított fül-
orr-gége osztályára. Több új műté-
ti eljárás hazai bevezetése fűződik 
a nevéhez, munkásságáért számos 
kitüntetésben, elismerésben ré-
szesült. Tanítványai közül hatan 
lettek osztályvezető-főorvosok. 
1982-ben hunyt el Miskolcon. 

Benkő Sámuel leírásán túl a ke-
nyérsütésre, a miskolci cipó, zsem-
lye és béles készítésére több apró 
adatot talált a XVIII. századi levél-
tári iratokban.   

1740-ben említik, 
hogy: ,,Az Becsülle-
tes Szabó, Csizma-
dia és Varga Czéhek 
Szinnyek alatt áru-
lo emberek és kenyér 
sütő Asszonyok ál-
tal eddig szokásban 
volt, általuk besze-
dett összeg a város 
részére fog fordittat-
ni.” 1766-ban Tóth 
Istvánné javai között 
– feltehetően kenyér-
sütő asszony volt – 1 
sűrű szita, 1 kenyér-
tartó rács, 1 nyújtó-
deszka, 1 sütőteke-
nő, 2 gyúrótekenő 
és 2 sütőlapát szere-
pel. 1780-ban Karos 
István vallja, hogy a 
szóban forgó napon 
elment” „S. Sopronyi 
Erzsébet Asszonyhoz 
(mivel az bélest szo-
kott sütni a piacra) tudatkozta, hogy 
van-e bélese, melyre az Asszonyság: 
vagyon, épen most van a kemenczébe, 
a béles meg sütvén egyet a Tanúnak 
eleiben tett.” 1788-ban a férj-feleség 
perlekedése során a feleség mondja: 

,,...Városunk nagy részivel meg bizo-
nyítom, hogy én éjjel nappal a Piacz-
ra való sütéstől, vásárokra való járá-
soktul hidegben melegben soha meg 

nem szűntem, úgy 
én inkább férjemet 
tartottam.” 1790-
ben Miskolcon, 
Diósgyőrben és 
Arnóton lévő na-
gyobb számú ka-
tonaságnak kel-
lett volna kenyeret 

sütni. A miskolci német zsemlyesü-
tők különböző okokra hivatkozva a 
munkát nem vállalták. Ezért felkeres-
tek „két elő kelő Miskolczi Sütő Asz-
szonyokat”, hogy a kért mennyiséget 
a katonák számára süssék meg.

Természetesen a piaci, vásári ke-
nyeresekkel kapcsolatban a XIX. 
századból is vannak bőven feljegyzé-
seink. Így érdekes, hogy 1836-ban a 
városban lévő öt pékmester és három 
özvegy mesterné folyamodik Budára 
céhlevélért. Később a tetemes költség 
miatt a céhbe állástól eltekintettek. A 
pékmesterek a műhelyt magánosok-
tól vagy a várostól évenként bérel-
ték. A parasztoknál minden háznál 
megvolt a sütőkemence, de süttettek 
szolgálóikkal a városi hivatalnokok, 

mesterem-
berek is. A 
kenyeresko-
fák heten-
te olykor 
több mázsa 
lisztet is ki-
sütöttek, s 
a híres ke-
nyeret a pi-
acokon, vá-
sárokon 
értékesítet-
ték. A XX. 
század ele-
jén a Sötét-
kaputól a 
Zenepalo-
táig árultak 

a kenyereskofák az utca déli oldalán, 
de nem hiányoztak a búzavásárról 
sem. A híres miskolci kenyér emlé-
két még egy versike is megőrizte:

„Miskolc, Debrecen, Komárom, / 
Süssön cipót, kenyeret mindhárom.”

felavatták  
Dévald józsef szobrát 

VárostörtéNeti kALANDozások

MiskoLc DíszpoLgárAi:
(8. rész)

(2. rész)

HorvátH Lajos képviseLő

Március 15-i megemlékezés Szemere Bertalan és Horváth Lajos 
sírjainál  az avasi református temetőben 

kenyeresek, perecesek, zsemlyesütők



2015. szeptember 12. | 37. hét | XII. évfolyam 37. szám
Miskolci Napló – A város lapja Sport

A csehországi Mariánské Lázné-
ban mintegy 300 sportoló részvételé-
vel bonyolították le a jubileumi, XX. 
Rádiós Tájfutó Európa-bajnoksá-
got. Az éremtáblázatban 24 nemzet 
közül Magyarország – Csehország, 
Oroszország, Ukrajna és Fehéro-
roszország mögött, de Németország 
előtt – az ötödik helyen végzett. Eh-
hez a miskolci Kovács Attila Gábor is 
hozzájárult az M60 kategória URH 
számának csapatversenyében nyert 
ezüstérmével.

Hazánkat az 5 női és 6 férfi kategó-
riában összesen 17 rádióamatőr kép-

viselte. Közülük számos pontszerző 
és tízen belüli helyezés mellett hatan 
éremmel tértek haza: Zarnóczay Klá-
ra 2 arany, 1 bronz, Lászlóné Hornyai 
Piroska arany, Radics Anna arany, 
László Károly 2 ezüst, Kovács Attila 
Gábor és Szűk Zoltán ezüst.

A miskolci sportoló ezzel elérte 
célját, méltóképpen ünnepelte meg 
dupla jubileumát annak, hogy 50 
éve tájfut és éppen 20 éve indulha-
tott először nemzeti színekben világ-
versenyen. A mostani ezüst már a 17. 
medál, amit 8 világ- és 9 Európa-baj-
nokságon nyert.

Magyarország ötödik, 
Kovács ezüstérmes

Óriási érdeklődés kíséri a DVTK Je-
gesmedvék szezonnyitó mérkőzését, 
amelyet a 25-szörös magyar bajnok 
Ferencvárossal vívnak lapzártánk 
után, szeptember 11-én, pénteken 
18 órától.

Előtte a klub idén is megrendezte 
hagyományos szurkolói ankétját. A 
szurkolók hetek óta találgatták, mi-
lyen dresszben lépnek majd ezután 
pályára a macik - szerdán délután le-
hullt a lepel a titokról. Pénteken már 
a képünkön látható, Miskolc város 
és Diósgyőr címerével díszített, fe-
kete-piros mezben játszanak a Jeges-
medvék a Ferencváros ellen. Az ösz-
szecsapás előtt a szurkolók főként 
arra voltak kíváncsiak, hogyan telt a 
játékosoknak a nyár, sikerült-e kipi-
henni magukat, illetve, hogy milyen 
volt a felkészülés? Válaszok a nagy 
kedvencek Jesse Dudas, Gőz Balázs, 
Miskolczi Márk – mellett, az új igazo-
lásoktól is érkeztek. Így például Gala-

nisz Nikandrosztól, akit pályafutása 
eddig Dunaújvároshoz kötött. Mint 
mondta, úgy érzi, nagyon jó csapat-
hoz került, ez már az első hónap után 
kiderült számára.  

Egri István klubelnök elmondá-
sa szerint nem sokat pihentek a nyá-
ron, hiszen az „aranyszezon” vége óta 
azon gondolkodnak, hogy lehet majd 
megismételni a korábbi, páratlan si-
kereket. - Ehhez az elváráshoz kellett 
megfelelő támogatókat találni, örü-
lök, hogy Miskolc városa és a DVTK 
mellénk állt, azonosultak a céljaink-
kal – hangsúlyozta az elnök. 

A DVTK Jegesmedvék csapata szep-
tember 4-én, Bártfán zárta felkészülé-
si mérkőzéseinek sorát, a főpróba na-
gyon rosszul sikerült, a Macik súlyos 
vereséget szenvedtek. (HC 46 Barde-
jov - DVTK Jegesmedvék 7-1 (3-1, 3-0, 
1-0). Előző nap a Jegesmedvék Sanok-
ban viszonozták a lengyel élcsapat két 
héttel ezelőtti miskolci fellépését és 
ezúttal alul maradtak velük szemben. 
(KH Sanok - DVTK Jegesmedvék 3-1 
(0-0, 1-0, 2-1)

Szeptember 5-én lejátszotta idei 
első felkészülési mérkőzését az Alu-
invent DVTK Miskolc női kosár-
labda-csapata. Az ellenfél a szlovák 
bajnokság 8. helyezettje a Cassovia 
Košice volt, a miskolci lányok nagy-
arányú győzelmet arattak. (Aluin-
vent DVTK Miskolc - Cassovia Koši-
ce 90-35 (24-11, 34-10, 18-7, 24-7). 

A következő felkészülési mér-
kőzést szeptember 12-én játsszák 
a DVTK női kosarasai. Az ellenfél 
ezúttal is határon túlról érkezik, a 
román bajnokság bronzérmese, az 
ICIM Arad látogat Miskolcra. A 
vendég két ex-diósgyőri sportoló-
val jön: a szezon előtt visszavonult 
Brosovszky Mónika a szakmai stá-
bot erősíti, míg Brankica Hadžo-
vić az aradiak új irányítója.

A szezont október 1-jén, csütör-
tökön Budapesten, a Vasas Akadé-
mia ellen nyitja majd az Aluinvent 
DVTK. Mint ismeretes a bajnoksá-
got két alkalommal tíznapos szü-
net szakítja meg a magyar női fel-
nőtt válogatott Eb-selejtezői miatt.  
Érdekesség, hogy előző idényben 
a legjobb négy közé került ellen-
feleink ellen idén idegenben lé-
pünk pályára először. Az egyezte-
tések során az Aluinvent-DVTK 
képviselői megpróbálták elkerülni 
mind a DVTK labdarúgó-csapa-
tának hazai mérkőzéseivel, mind 
a DVTK Jegesmedvék jégkorong-
csapatának itthoni találkozóival 
való ütközést, ez kezdési időpon-
tok tekintetében sikerült is. For-
rás: dvtk.eu

Első alkalommal rendeznek díjug-
rató lovasversenyt a Lovagi Tornák 
Terén. Szeptember 19-én a Miskolc 
Autó Kupa elnevezésű megméret-
tetésen a lovasok különböző ma-
gasságú akadályok leküzdése során 
mérik össze tudásukat. 

A Lovagi Tornák Tere az évezre-
des lovas hagyomány és a modern 
lovaskultúra nagyszabású bemuta-
tójával nyitott a nagyközönség előtt 
az augusztus 20-i ünnepélyes át-
adón. A Miskolc Autó Kupa a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei Lo-
vas Szövetség 2015. évi díjugrató 
bajnoksága, s minősítő versenye a 
Platthy József regionális díjugrató 
bajnokságnak, amelyen Borsod-Aba-
új-Zemplén, Nógrád, Heves és 
Jász-Nagykun-Szolnok megyék díj-
ugratói vesznek részt. (A verseny a 
Nógrád megyei Karancskeszin szü-
letett Platthy Józsefnek, az 1936-os 
berlini olimpia egyéni bronzérmesé-
nek állít emléket.) 

A Miskolc Autó Kupa a Magyar Lo-
vassport Szövetség szabályai szerinti 
„B” kategóriás, azaz megyei és regio-
nális szintű követelményrendszerben 

került kiírásra. Ennek megfelelően 80 
és 125 cm közötti magasságokon, hét 
különböző versenyszámban indulnak 
a ló-lovas párosok. A verseny délelőtt 
9 órától kezdődik a Lovagi Tornák Te-
rén Diósgyőrben és az eredményhir-
detéssel ér majd véget, várhatóan késő 
délután. A rendezvényre a belépés in-
gyenes. 

A rendezvény egyben ismerkedés 
ló és lovasa számára az új helyszín-
nel, a szervezők részéről pedig felké-
szülés a 2016-os, áprilistól-októberig 
tartó szabadtéri lovas versenysze-
zonra, amelynek keretében már ma-
gas szintű sporteseményeket tervez-
nek megvalósítani a Lovagi Tornák 
Terén.

Békéscsabára utazik a Diósgyőr focicsapata
Hosszú idő után ismét Békéscsabára utazik a DVTK, élvonalbeli bajnoki mérkőzésre. Szeptember 12-én szombaton 18 órától, az OTP Bank Liga 8. fordulójában mérik össze tudásukat a csapatok. Legutóbb az NB II.-ben találkoztak, akkor 3-0-s diósgyőri siker született. Abból a csapatból mára csupán Ivan Radoš maradt.Magyar Kupa: Az MLSZ Versenybizottságának döntése értelmében, a hivatalos időpontban, azaz szeptem-ber 23-án, szerdán 15 órától játszik a DVTK Balatonfüreden a Magyar Kupa 2. fordulójában. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el.

Szezonnyitó éS SzurKolói 
anKét a JegeSMedvéKnél

díJugrató baJnoKSág 
a lovagi tornáK terén

9

Felkészülési mérkőzéseken 
az Aluinvent DVTK



Miskolci NaplóHirdetés10
Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
Borsodcolor Kft. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Bonyhádi 
edények 
széles 

választékban 
kaphatók!

szeptember 10-12.

KERESSE A TŐKEHÚST ÁRUSÍTÓ ÜZLETEKBEN 
A HÉTVÉGI AKCIÓBAN!

Sertéslapocka  
1 kg

1049 Ft

Sertéscomb   
1 kg

1149 Ft

Sertéscsontos 
karaj  

1 kg 

1199 Ft

VALAmENNyI Coop ÜZLETÜNKBEN:
pick sertés párizsi 1 kg     1399 Ft
Sága Füstli klasszikus, 140 g, egységár: 1779 Ft/kg 249 Ft
Füstli Snacki & Go (füst ízű, sajtos) 180 g (Coop Szuper), egységár: 2606 Ft/kg 469 Ft
pick viaszos borjúmájas 1 kg (Coop Szuper, Coop ABC) 1699 Ft

LEGyEN ÜZLETEINK TöRZSVÁSÁRLÓjA!

l  Látogatás a paksi atomerőmű-
ben, paprikafesztiváL kaLocsán: 
szeptember 18.: 9.500 ft/fő

l  eperjes – Lőcse – szepesváraLja: 
szeptember 26.: 6.000 ft/fő

l  a fiLmkészítés rejteLmei, küLön-
Leges LátnivaLók etyeken és 
zsámbékon: október 3.: 8.500 ft/fő

l  tátra kapujában: 
október 17.: 7.000 ft/fő

l  seLmecbánya – szentantaL:  
október 17.:  6.5000 ft/fő

l  nagyvárad: október 10.: 5.500 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!

20
15

.

Apróhirdetés
németjuhász felnőtt és kölyökku-
tyák 3-4 hónapos kanok, szukák, el-
adók. Üzletek, lakások, objektumok, 
személyek védelmére. Nyugdíjasok-
nak házörzésre, védő, jelző kutyá-
nak. Rendszeres az idős emberek el-
leni támadás. Nemzetközi adatok 
bizonyítják, ahol kutyát tartanak, ke-
vesebb a lopás, betörés, az élet elleni 
bűncselekmény. Gondoljon a szülei-
re, családtagjaira. Vásároljon részük-
re hű társat, + biztonságot. Ajándék-
ba szakkönyv + póráz. Ár: 30–40–60 
E Ft.  Érd: 20/411-2526.
Hi-sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, Be-
mutatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet. Nyitva: H–P: 9–14 óráig, sz: 
9–12 óráig.
nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot, és korábban ács mellett dolgo-
zó segédmunkást keresek Miskolc és 
környékére, nem csak tetőn végzen-
dő munkákra. Tel: 06-20/460-6775.
ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar -
to nozás, lambéri ázás, filagóriák, elő-
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Velux ablakok 
beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.
családsegítő önkénteseket keres 
az Otthon Segítünk Alapítvány. A se-
gítő munkára jelentkezőknek felkészí-
tő önismereti tréninget tartunk, ami  
szeptember 17-én kezdődik. Több 
infó: miskolc.imami.hu honlapon Tan-
folyamra jelentkezés, 30/905-8113
selyemréti 3 szintes társasházban 
lévő I. em. gázkonvektoros, erkélyes 
zöldövezeti 1,5 szobás ingatlanért 
kb. 10 m2-el nagyobb,belvárosi I. em. 
gázos lakást keresek  ráfizetéssel. Se-
lyemr. 20 m2-es garázs eladó.Tel.: 06-
46/749-495, 06-30/360-5502.



A diósgyőri plébánia Má-
ria neve búcsúja szeptember 
13-án, vasárnap 10 órakor 
kezdődik.  

Az ünnepi szentmisét Pa-
lánki Ferenc püspök mutatja 
be. Előtte, 9.30 órakor ünne-
pélyes zászlófelvonás a diós-
győri országzászlónál, innen 
vonulnak át a jelenlévők a 
templomhoz

Ugyanezen a napon lesz a 
Kálvária kápolna Szent Ke-
reszt Felmagasztalása búcsúja. 
A szentmise fél 11 kor kezdő-
dik. A szirmai plébánia temp-
lomban szerdán 15-én, egész 
napos szentségimádás lesz.

A Keresztény Értelmiségi-
ek Szövetsége miskolci cso-
portja őszi szezonjának első 
előadásán könyvbemutatóra 

kerül sor, a Fráter György 
Katolikus Gimnázium dísz-

termében csütörtökön 17.30 
órai kezdettel. A Máterka c. 
könyv Szántó Erzsébet an-
golkisasszony életéről szól.

Szeptember 17-én, 16 órakor 
a francia Laurent Larroque 
atya, a Máriás Papi Mozgalom 
nemzetközi felelőse tart imaó-
rát 16 órától a Szent Anna 
templomban, 18 órától pedig 
szentmisét mutat be.

Jövő szombaton, 19-én, 14 
órától ismét szentmise lesz 
a Diósgyőri vár Szent Hed-
vig-kápolnájában melyet 
Mikolai Vince plébános mu-
tat be.

A Magyar Református Pres-
biteri Szövetség Dél-Borsodi 
Területi Szervezete szeptem-
ber 13-án délután 15 órától 
Diósgyőrben, a református 
templomban tartja őszi konfe-
renciáját.

Az Európai Mobilitási Hét 
programjai Miskolcon 
szeptember 16-22.

Miskolc önkormányzata tizen-
ötödik alkalommal csatlakozik 
az európai kezdeményezéshez, 
melynek segítségével évről-év-
re egyre több miskolci figyel-
mét tudjuk felhívni a közlekedés 
okozta környezeti, egészségi hatá-
sokra, az ésszerű autóhasználatra, 
a közösségi és alternatív közleke-
dési eszközök előnyeire. 

MOBILITÁSI HÉT MEG-
NYITÓ szeptember 16. (szerda), 
7.00-8.30, Városház tér

Eljutási verseny (villamos, au-
tóbusz, autó, kerékpár, futó):

Jutalom reggeli a városház 
téri „Kerékbárban” a két kereke-
ző városlakóknak 

A Mobilitás Hét megnyitása, 
sajtótájékoztató a Városház téren.  

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI 
PROGRAM szeptember 15-19. 
Városház téri parkoló

„Ki a mester két keréken?” 
kerékpáros „rutinpálya * Biz-
tonsági öv szimulátor * „Részeg 
szemüveg” * A programot isko-

lásoknak, és egyéni érdeklődők-
nek is ajánljuk. 

VÁROSRÉSZI MOBILITÁS 
NAPOK

Diósgyőr Mobilitási Napja  
szeptember 16. Dél-Kilián, 

Avas  II.ütem mobilitás napja  
2015 szeptember 17. 

Komlóstető mobilitás napja  
2015. szeptember. 18.

RÉGI KERÉKPÁROK KIÁL-
LÍTÁS MEGNYITÓ szeptem-
ber 18. 

Régi kerékpárok a közleke-
dési Múzeum gyűjteményéből a 
Herman Ottó Múzeum papszeri 
kiállító épületében. Szeptember 
25-ig látogatható.

K E  R É K  P Á  R O S 
T E L J E S Í T M É N Y  T Ú R A 
szeptem ber 19. (szombat) 

Rajt és cél: Miskolc Majá-
lispark, Részletek: http://zold-
kapcsolat.hu

KEDVEZMÉNYEK BRINGÁ-
SOKNAK ÉS AUTÓSOKNAK A 
MOBILITÁSI HÉT ALATT:

- A Herman Ottó Múzeum és 
a Miskolci Galéria kiállításain, 
A Diósgyőri várban 

- A Lillafüredi Kisvasúton 

forgalmi engedély felmutatásá-
val nagy kedvezmény 19-20-án

- Az autómentes napon (szept. 
22.) ingyenes utazási lehetőség 
az MVK Zrt. járművein érvényes 
forgalmi engedélyt felmutatók és 
családtagjaik számára

KÜLDJ KLÍMAÜZENETET 
PÁRIZSBA!

2015. szeptember 15-20. Vá-
rosház téri parkoló. Papírtéglák 
és üzenetek készítése.

2015. szeptember 21. Erzsébet 
tér. Eiffel torony építése. iroda@
ecolinst.hu

AUTÓMENTES NAP A BEL-
VÁROSBAN szeptember 22. 
(kedd)

7:30-16:00 között lezárásra ke-
rül az Erzsébet tér és a Művé-
szetek Háza közötti útszakasz a 
gépjárműforgalom elől. A lezárt 

úton sport, kulturális és közös-
ségi prog ra mok, Iskolák sport és 
közleke dés biz tonsági vetélkedője 
- nagy buli!

17.00 XIX. CRITICAL MASS 
Kerékpáros felvonulás 17.00-

kor indul a sportcsarnok elől, 
gyülekező: 16.30-tól. További 
információk: kerekparosmis-
kolc.net, https://www.facebook.
com/groups/cm.miskolc/ 

2015. szeptember 25. (pén-
tek), 14:00. Az Autómentes nap 
sportvetélkedők eredményhir-
detése, díjak átadása, a Mobili-
tási Hét záró sajtótájékoztatója a 
Herman Ottó Múzeum papszeri 
kiállító épület kertjében.

Részletes program: miskolc.
hu, facebook.com/Miskol-
ci-Mobilitási-Hét-Autómen-
tes-Nap-1472774003024710

2015. szeptember 12. | 37. hét | XII. évfolyam 37. szám
Miskolci Napló – A város lapja

programajánló
program/közélet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Szeptember 14. 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 19.25 ProgramPont 19.30 DVTK Jegesmedvék - Alba Volán, Mol 
Liga jégkorong mérkőzés 21.00-06.00 Képújság

Szeptember 15. 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 DVTK Jegesmedvék - Brassó, Mol Liga jégkorong mérkő-
zés 21.00–06.00 Képújság

Szeptember 16. 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 17. csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor   18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23  Prog-
ramPont 18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma 
ism.  19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23  ProgramPont 19.30 Honvéd7 
20.00 Miskolc Ma ism.  20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23  ProgramPont  
20.30-06.00 Képújság

Szeptember 18. 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 19. 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 A selyemút, japán film 22.30–07.00 Képújság

Szeptember 20. vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 10.30 Képújság 
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.28 Helyzetkép 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 
19.30 Miskolci Napló 20.30 Krónika, hírösszefoglaló 20.55-07.00 Képújság 

„Olyan sötét vagy, hogy 
amikor elrepül melletted 
egy varjú, azt hiszed, vaku 
villant!”

�
„Korán keltem, hol az arany?”

�
„Evés közben jön meg a 
szomszéd.”

�
„Szép és fiatal nőt kell elven-
ni, mert az legalább hamar 
otthagy.”

�
„Apám kínai volt, anyám ja-
pán, én meg alig látok.”

�
„Muszáj reggeliznem egy 
kortyot!”

�
„Mindenhová elviszem a 
feleségemet, de mindig ha-
zatalál.”

�
„Miért mindig a horkolók 

alszanak el előbb?”
�

„Az idegbaj visszafelé örök-
lődik. Én is a gyerekeimtől 
kaptam el.”

�
„Ha nem a megbeszélt helyre 
mész, mindegy, hogy meny-
nyit késel.”

�
 „Nagyanyám nagyon ke-
mény asszony volt. Három 
férjet temetett el, pedig kettő
közülük csak szundikált!”

�
„Hogy a villamos szabja rád 
a rövidnadrágot!”

�
„Nem kocogok. Szeretnék 
beteg lenni, amikor meg-
halok.”

Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzatának köz-
gyűlése 2015. október 1-jén (csütörtökön) 8 órai kezdet-
tel közmeghallgatást tart a miskolci polgármesteri hivatal 
közgyűlési termében (Miskolc, Hunyadi utca 2. tetőtér). A 
közmeghallgatáson a város polgárai és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői közérdekű ügyben szólalhatnak fel. 
Egyedi hatósági ügyekben nem adható szó.

A közmeghallgatás előtt Csiszár Miklós jegyzőhöz kérés, 
javaslat írásban is eljuttatható (3525 Miskolc, Városház tér 
8.). A közmeghallgatásra jelentkezni személyesen, Miskolc, 
Városház tér 8. szám alatt, az önkormányzati ügyintézők 
irodájában (Jegyzői kabinet II. emelet 217-218.) lehet, ügy-
félfogadási időben, 2015. szeptember 30-án 17:30 óráig. A 
közmeghallgatás napján, a helyszínen jelentkezni a felszó-
lalási jegy kitöltésével van lehetőség. A meghallgatás a fel-
szólalási jegyek beérkezési sorrendjében történik. 

Diósgyőri templom melletti sza-
badtéri színpad

Szeptember 13. diósgyőri Mária búcsú, ün-
nepi zenés műsor. 14.30 óra: diósgyőri 
óvodák és iskolák műsora. 15.30 óra: a 
Szinvavölgyi Ifjúsági Néptáncműhely 
bemutatója. 16.00 óra: a Miskolci Illés 
Emlékzenekar koncertje. 18 óra: Litá-
nia. 18.30 óra: Mise. A templom előtti 
téren egész napos kirakodó vásár. 

VOKE Vörösmarty Mihály Művelő-
dési Ház

Szeptember 13. 9-13 óra között. Vasútmo-
dell és Makett Börze a Miskolci Vasútmo-
dellezők Egyesülete és a VOKE Vörösmar-
ty Mihály Művelődési Ház szervezésében. 

HOM, Papszeri kiállító épület 
Szeptember 16. 16 óra. VISSZAPILLANTÓ 

- RÉGÉSZETI KALANDOZÁSOK A HON-
FOGLALÓ MAGYAROK VILÁGÁBAN. 
Téma: A rejtélyes X. század. Előadó: 
Fodor István régész, a Magyar Nem-
zeti Múzeum címzetes főigazgatója. 

Feledy-ház 
Szeptember 16. 17 óra. TEREMTŐ ENER-

GIÁK. Dunai Beáta festőművész és 
Kiss Gabriella képzőművész közös ki-
állításának megnyitója. 

Lévay Gimnázium
Szeptember 16. 17 óra.  Tóth Sára Tán-

col a por című kötetének bemutatója. 
A szerzővel Visky András erdélyi író, 
egyetemi tanár beszélget.

Színészmúzeum
Szeptember 17. 16 óra. FUTRINKA UTCÁN IN-

NEN ÉS TÚL. A bábszínpadok legnépsze-
rűbb állatmeséi című kiállítás megnyi-
tója. Megnyitja: Szabó Attila, a Miskolci 
Csodamalom Bábszínház igazgatója. 

Rákóczi-ház
Szeptember 17. 17 óra. ARRAFELÉ. Ru-

dolf Mihály építész és 22 tanítványá-
nak kiállítása kísérő rendezvényekkel. 

Szeptember 18. 16 óra. URÁNIA MOZGÓ-
SZÍNHÁZ – BÉKE MOZI – MŰVÉSZETEK 
HÁZA. Béres Beáta előadása. 

Rákóczi-ház, HOM Papszeri kiállító 
épület, Színészmúzeum, Képtár

Szeptember 18-19. KULTURÁLIS ÖRÖK-
SÉG NAPJAI

Szeptember 18. 15 óra – Rákóczi-ház: Vi-
deoalkotás premier (Kortársművész és 
régészet) és KÖN indítás. Bevezető tart: 
Pusztai Tamás múzeumigazgató. Rudolf 
Mihály Ybl-díjas építész tárlatvezetése a 
60. születésnapja alkalmából rendezett 
tárlaton. 16 óra – HOM Papszeri kiállító 
épület: Tizeshonvédek Erdélyben - Ha-
zag Ádám muzeológus előadása.

Szeptember 19. 10 óra – Színészmúze-
um: Színházi séta – elfeledett épüle-
tek. 11 óra – Papszeri kiállító épület: 
Háború alul nézetben – tárlatvezetés. 
12 óra – Képtár: Mögöttes tartalmak, 
avagy Képtár környéki kaland a szoc-
reál árnyékában. 

Barta gábor önkormányzati képviselő utca-
fórummal egybekötött burgonyavásárt rendez 
2015. szeptember 15-én (kedden) 14 órától a Park 
utcai óvodánál és 16 órától a Futó utcán a Coop 
Abc mellett.

nehéz Károly önkormányzati képviselő ut-
cafórummal egybekötött burgonyavásárt ren-
dez 2015. szeptember 16-án (szerdán) 14 órától 
Görömbölyön, a Lavotta utcai játszótérnél és 16 
órától Miskolctapolcán a nagy parkolóban. 

Eperjesi Erika önkormányzati képviselő utca-
fórummal egybekötött burgonyavásárt rendez 
2015. szeptember 17-én (csütörtökön) 13:30 órá-
tól a Kinizsi – Bem utcák sarkánál, 15:30 órától a 
Testvérvárosok utcai Coop Abc-nél és 17:30 órá-
tól az Aulich utcai buszvégállomásnál.

Kovács lászló önkormányzati képviselő utca-
fórummal egybekötött burgonyavásárt rendez 
2015. szeptember 18-án (pénteken) 12 órától a 
Batsányi úti orvosi rendelő parkolójában, 16 órá-
tól a Hegyalja u. 15. sz. alatti parkolóban és szep-
tember 19-én (szombaton) 10 órától a Hegyalja-Hóvirág ut-
cák sarkán, a Kő ABC-nél. 

nánási-Kocsis norbert önkormányzati képvi-
selő utcafórummal egybekötött burgonyavásárt 
rendez 2015. szeptember 18-án (pénteken) 13.30 
órától a Levente vezér utca 8. sz. alatti parkoló-
ban. 

gazdusné pankucsi Katalin önkormányzati 
képviselő utcafórummal egybekötött burgonya-
vásárt rendez 2015. szeptember 18-án (pénte-
ken) 16 órától a Vasgyári kórház parkolójában, 
valamint szeptember 19-én (szombaton) 8 órától 
Komlóstetőn, a Lomb utcai buszvégállomásnál és 13 órától 
Bükkszentlászlón, a Kultúrház mellett.

UTCaFórUmoK 
Varga lászló országgyűlési képviselő utcai fo-

gadóórát tart 2015. szeptember 15-én (kedden) 9 
órától a volt Otthon étterem mögötti parkolóban. 
Minden érdeklődőt tisztelettel és szeretettel vár.

UTCai Fogadóóra 

KözmEghallgaTáS

Egyházi hírek, események

VálaSSz! VálTS! Variálj!
11



Gyermekprostitúció a 
belvárosban

A miskolci nyomozók 2015. szeptember 2-án délután rajta-
ütöttek egy belvárosi ingatlanon, mert bejelentés érkezett ar-
ról, hogy ott fiatalkorú lányok prostitúciós tevékenységet foly-
tatnak. Az ellenőrzés során a lakásban a rendőrök egy 17 éves 
lányt igazoltattak, aki elismerte, hogy prostitúciós tevékenysé-
get folytat és az ebből szerzett bevételéből élettársának folyama-
tosan részesedést kell fizetnie.  Ezt követően a felderítő alosz-
tály munkatársai egy közeli utcában elfogták a bűncselekmény 
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható, 45 éves Á. Lászlót, 
aki kihallgatása során tagadta a terhére rótt bűncselekmény el-
követését. A rendőrség gyermekprostitúció kihasználása bűn-
tett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntető-
eljárást Á. Lászlóval szemben.

Kenderültetvény a pincében
Kábítószer birtoklása bűntett elkövetésének megalapozott 

gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a B.-A.-Z. Megyei Ren-
dőr-főkapitányság Sz. József 35 éves forrói és D. Miklós 34 éves 
mezőkövesdi lakosokkal szemben. Szeptember 8-án kora este 

közúti elle-
nőrzés során 
Sz. Józsefnél, 
illetve az au-
tójában ká-
bítószergya-
nús anyagot 
találtak. A 
férfit a 3-as 
számú főköz-

lekedési út mezőnyárádi 
szakaszán állították meg 
a rendőrök. Zsebében, il-
letve a jármű szellőzőjébe 
rejtve bukkantak rá a kábí-

tószergyanús (speed) fehér porra. A lakásán tartott házkutatás 
alkalmával további drogot és annak fogyasztásához, kereske-
delméhez szükséges eszközöket foglaltak le. Házkutatást tar-
tottak D. Miklós mezőkövesdi lakásán is, ahol további kábító-
szergyanús fehér port valamint egy pincében kenderültetvényt 
találtak.

Ok nélkül bántalmazta
Gondatlanságból elkövetett, életveszélyes sérülést okozó súlyos 

testi sértés vétség elkövetésnek megalapozott gyanúja miatt foly-
tat büntető eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrka-
pitányság Bűnügyi Osztálya K. Gábor 41 éves miskolci lakossal 
szemben. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított Miskolcon, a 
Győri kapuban szeptember 2-án délután minden ok nélkül meg-
ütött egy padon ülő férfit, majd távozott a helyszínről. A sértett az 
ütés következtében leesett a padról és súlyos, életveszélyes fejsérü-
léseket szenvedett. A nyomozók hamar azonosították, majd szep-
tember 7-én elfogták és gyanúsítottként ki is hallgatták a 41 éves 
férfit, aki beismerte a terhére rótt bűncselekmény elkövetését.

Gyakorlatra készültek, élesben oltottak
Tűz keletkezett a mezőkövesdi Meggy utcában működő 

malomban, ahol a város hivatásos tűzoltói éppen helyismere-
ti foglalkozásra készültek szeptember 3-án. Az egységek ki-
érkezésekor az üzem vezetője jelez-
te, hogy az épület második szintjén 
tűz keletkezett. A tűzoltók azonnal 
megkezdték a beavatkozást, három 
vízsugárral eloltották a lángokat, át-
vizsgálták az épületet. A tűz a levegő-
rendszeren keresztül eljutott a hato-
dik szintre is, ahol izzást, füstölést 
tapasztaltak. Itt kéziszerszámokkal 
kezdték meg az oltást a tűzoltók. A 
veszélyhelyzet megszüntetését kö-
vetően az egységek átszellőztették a 
szinteket, felügyelték a porkamrák 
leürítését. Az eset során nem történt 
személyi sérülés. 

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) Eddig bátran kiállt amellett, ami-
ben hitt, de a sok negatív hang most elbizonytalaníthatja. Ne 
hagyja, hogy elvegyék a kedvét, kövesse a kitűzött céljait! Ezen a 

héten nem érdemes a sült galambot várni, keményen kell dolgozni. 

Bika (április 21 - május 20) Óvatosan próbál a végére járni a 
dolgoknak, mert tudja, hogy a mással történtek az Ön élete ala-
kulását is befolyásolhatják. Legyen körültekintő és tapintatos, 

nehogy valaki úgy érezze, a magánéletében vájkál.

Ikrek (május 21 - június 21) Úgy érezheti, túl sok időt veszteget 
valami olyasmire, ami valójában nem okoz örömet Önnek. Az élet 
túl rövid, ne pazarolja az energiáit olyan dolgokra, amelyek nem 

váltják be a hozzájuk fűzött reményeket.

Rák (június 22 - július 22) Ne hagyja, hogy valami elterelje a fi-
gyelmét, koncentráljon a lényegre, mert most minden azon mú-
lik, hogy időben el tudja-e érni a kitűzött célt. Ha hamarabb végez 

a kötelességekkel, több idő marad a pihenésre.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Egy apró nézeteltérésből 
parázs vita alakulhat ki, de nem szabad hagynia, hogy ez mesz-
szebbre menjen, mint amennyire szükséges. Uralkodjon az indu-

latain, nehogy valami olyasmit mondjon, amit később megbánhat.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Valami sokkal tovább 
tart, mint ameddig indokolt lenne, ez pedig elveheti a kedvét a 
vele való további foglalkozástól. Pedig a nehezén már túl van, in-

nen a könnyebb rész jön. Gyors döntéseket kell hoznia. 

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Úgy dönt, hogy nem 
vár tovább, nagy dologba vágja a fejszéjét, de bátraké a szeren-
cse. Ha az út rögös is lesz, az eredmény mindent megér majd. Pró-

báljon a kellemetlen dolgokra már az elején megoldást találni.

Skorpió (október 24 - november 22) Hiába várja, senki nem kí-
nálja tálcán a megoldást, saját magának kell a válaszok után ered-
nie. Ha úgy érzi, hogy az most segít, nyugodtan lazítson egy kicsit, 

de közben tartsa a szemét a célon. Újra rá kell találnia a motivációira.

Nyilas (november 23 - december 21) Lehet, hogy nem volt tel-
jesen körültekintő, de úgy érzi, azok hibáztatják a legjobban, akik-
nek könnyebb út jutott, és nem kellett olyan akadályokkal megküz-

deniük, mint Önnek. Ne törődjön velük, kövesse az álmait.

Bak (december 22 - január 20) Szeretne maga mögött hagyni 
valamit, amit régóta cipel a múltból, ehhez azonban az kell, hogy 
tényleg le tudja tenni a terheket. Segíthet, ha van kinek kiönteni 

a szívét, ha elég erős a kapcsolatuk, ezt is kibírja majd.

Vízöntő (január 21 - február 19) Nem csak jó ötlete lehet a 
héten, de olyat is találhat, akivel meg tudja osztani, így a dolog 
gyorsan gyümölcsözővé válhat. Minden egybevág, hogy a dol-

gok innen a lehető legjobban alakuljanak, győzze le a félelmeit. 

Halak (február 20 - március 20) Ha úgy érzi, szüksége van 
most egy kis szünetre, arra, hogy megálljon, és átgondolja a 
dolgokat, akkor ne féljen halasztást kérni. Jobb egy kicsit ké-

sőbb célba érni, mint a rossz úton elindulni. Nem baj, ha többet kell dolgoznia. 

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. 
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Ötméteres szülinapost köszöntöttek szeptember 4-én Miskol-
con. Melmen, a zsiráf a Hungária Nagycirkusszal érkezett a vá-
rosba. Az ünnepeltet hatodik születésnapján kedvenc csemegéi-
vel lepték meg gondozói. Melmen az egyedüli zsiráf a világon, 
aki idomárját még a hátára is felengedi. Ivan Deforge kétéves 
kora óta foglalkozik vele. A társulat egzotikus állatseregletét 
szeptember 13-ig láthatják a miskolciak, a Szentpéteri kapui 
áruház parkolójában.

A  hét fotója
F. KAderjáK CsillA  
Felvétele

zsiráfünnep

Szakmai konferenciát és figyelemfelkeltő sétát szerveztek kedden Miskolcon, a nőgyógyászati daganatok és az emlőrák el-
leni harc jegyében. Mint elhangzott, évente több mint kétezer nőt veszítünk el Magyarországon a mellrák és a méhdaganat 
okozta betegségek miatt. Ezek többsége olyan elváltozás, amit rendszeres ellenőrzés mellett ma már időben fel lehet ismerni. 
Azért szervezték a sétát, hogy felhívják a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára. Pfliegler Péter alpolgármester, a rendez-
vény fővédnöke elmondta, Miskolc 2009 óta széleskörű kampányt folytat a méhnyakrák megelőzése érdekében, egyre több 
fiatal lány kapja meg a HPV elleni védőoltást. Ez múlt évtől térítésmentesen igényelhető.                                FOtó: F. KAderjáK Cs. 

Nőkkel a Nőkért
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