
Miskolci Napló
2015. szeptember 19.  |  38. hét | XII. évfolyam 38. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

2.
oldal

A kerékpár volt a leggyorsabb szerda reggel a mis-
kolci mobilitási hét nyitórendezvényén. A hagyo-
mányos eljutási verseny ezúttal is Felső-Majláth-

ról indult a belvárosba, a kétkerekűek megelőzték az autókat, a buszt, de még a villamost is. A Városház téren 
Pfliegler Péter alpolgármester nyitotta meg a miskolci programsorozatot. Szeptember 22-éig, több városrész-
ben, közlekedési, környezetvédelmi programokkal várták, várják az érdeklődőket. 

CineFest

tíznApos VArázslAt A FilMek FesztiVálján

Válassz! Válts! Variálj! 

9.
oldal

európAi 
polgári Díj
A spiDer 
MentőcsoportnAk

5.
oldal

európai polgári Díj kitüntetés-
ben részesült a spiDer Miskol-
ci Mentőcsoport, az elisme-
rést szeptember 18-án délután 
pelczné gáll ildikó, az európai 
Parlament alelnöke adta át a 
népkerti Vigadóban. A mentő-
csoport tevékenységét kriza 
ákos polgármester méltatta.
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A 12. Jameson CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivál nyitóün-
nepségén egy legendás filmcsillag, 
Claudia Cardinale vehetett át élet-
műdíjat. 

A közönség felállva, vastapssal ün-
nepelte a sztárt, aki örömét fejezte ki, 
hogy Miskolcon lehet és jelezte, na-
gyon büszke az elismerésre. – Nagyon 
szeretem ezt az országot és nagyon sze-
retem Miskolcot – mondta. 

Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-
re a rendezvény elején köszöntőjében 
kiemelte, 12 évvel ezelőtt talán még a 
rendezvény megálmodói sem mertek 
arra gondolni, hogy kezdeményezé-
sük egy évtized után Közép-Európá-
ban – a Karlovy Vary fesztivál mellett 
– a legnagyobb filmes rendezvénnyé 
növi ki magát. Olyan fesztivállá, aho-
vá a filmes szakma sztárjai Cannes-
ból, Berlinből, vagy egyenesen Holly-
woodból érkeznek.

Havas Ágnes. a Magyar Nemze-
ti Filmalap Zrt. vezérigazgatója arról 
szólt, hogy ezzel a fesztivállal Miskolc 
megelőzte Budapestet. – Remélem, jö-
vőre ugyanitt találkozunk, sok sikert, 
csak így tovább, Miskolc! – zárta kö-
szöntőjét a vezérigazgató.

Csöbör Katalin országgyűlési kép-
viselő a szervezők munkáját méltat-
va úgy fogalmazott, bebizonyították, 
hogy ha valamit szívből csinál az em-
ber, akkor óriásit tud alkotni. Remé-
nyét fejezte ki, hogy a film a technika 
fejlődésével is megőrzi varázsát. – Kí-
vánom, hogy a következő napokban 
minél többször éljék át ezt a varázsla-
tot! – fogalmazott a politikus. 

A fesztivál első hétvégéjén a 
 western mellett Ausztriáé volt a 
főszerep. Megnyílt a „Made in  
Austria” programsorozat, az oszt-
rákok a nemzetközi filmfesztiválra 
nagyjátékfilmet, dokumentumfil-
met és rövid filmösszeállítást is 

hoztak. A „CineFest Gyermeknap” 
programon, vasárnap óvodások és 
kisiskolások nézhették meg az „Irány 
a bárka” című rajzfilmet, az Avasi 
Gimnázium Színháztermében. 

A filmfesztiválon nyolc kínai alko-
tást is láthatnak a mozilátogatók. Az 

idén száztíz éves a kínai filmipar most 
először mutatkozik be a CineFesten, 
az alkotások mellett filmtörténeti pla-
kátkiállítással is. Ebből az alkalomból 
kínai delegáció érkezett a hét elején a 
Művészetek Házába, ahol Kiss Gábor 
alpolgármester és Bíró Tibor fesztivál-

igazgató fogadta őket. A delegáció tag-
ja volt Guo Xiaoguang, a Kínai Nép-
köztársaság kulturális attaséja és Sun 
Xianghui, a Kínai Filmarchívum igaz-
gatója. Velük jött Auer János, a Nem-
zeti Média- és Hírközlési Hatóság Mé-
diatanácsának tagja is. 

„Csak így toVább MiskolC!”

CineFest – tíznapos varázslat a filmek fesztiválján
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Diákcsereprogram, szívbeteg gyer-
mekek segítése, ételosztás – csak 
néhány a Rotary Club Miskolc ál-
tal végzett jótékonysági tevékeny-
ségek közül. Október 17-ei, évfor-
dulós ünnepségükre Bill Gates 
világhírű üzletembert is meghív-
ták is meghívták.

Az eddigi eredményekről és újjá-
alakulásuk 15 éves évfordulójáról 
tartottak sajtótájékoztatót a szerve-
zet vezetői csütörtökön a Berze Ká-
vézóban. A Rotary Club Miskolc 
elnöke kiemelte, a szervezet a leg-
fiatalabbaktól kezdve, az idősebb 
korosztály tagjaiig, minden rászo-
rulónak igyekszik segítséget, támo-
gatást nyújtani. Kasperkovics János 

egyebek mellett megemlítette, hogy 
a Rotary a világ minden pontján biz-
tosítja a gyermekek számára a po-
lio-vakcinát, ami a gyermekbénulás 
ellen segít.

Az elnök hozzátette, a pénzbeli se-
gítségen túl nagy jelentősége van a 
klub által mozgósított önkéntesek-
nek is. Mint megtudtuk, a Rotary In-
ternational és a Bill & Melinda Gates 
Alapítvány világméretű kampányba 
kezdett, az alapítvány megduplázza 
a gyermekbénulás elleni küzdelemre 
összegyűjtött támogatást.  – Október 
17-én egy nagyszabású ünnepséget 
rendezünk az egyik miskolctapolcai 
szállodában, az eseményre meghív-
tuk Bill Gates üzletembert is – mond-
ta el Kasperkovics János.

Rotary: Bill Gates-szel  
ünnepelnék az évfordulót
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Harmadszor versenyezteti meg Magyarország városait a www.megsze-
pulavarosom.hu weboldal. A legtöbb szavazatot kapott város egyik köz-
területét a programot indító cégek teljes egészében felújítják. Az értékes 
fődíjért Miskolc is versenyben van, sőt, a múlt heti állás szerint vezetünk 
a szavazáson. 

Az elmúlt évben Veszprém fitnesz-
eszközökkel gazdagodott, idén pedig 
Esztergom jutott játszótéri játékokhoz 
a versenynek köszönhetően. A jelen 

szavazás szeptember elején kezdődött 
és 2016. január 10-én 23 óra 59 perc 59 
másodpercig tart vagyis eddig az idő-
pontig érdemes többször meglátogat-

ni a megszepulavarosom.hu honlapot, 
ahol szavazni lehet. 

A szervezők a programmal arra 
szeretnék felhívni a figyelmet, hogy 
felelősséggel tartozunk lakókörnye-
zetünkért és a közösség erejét hasz-
nálva, együtt képesek vagyunk szeb-
bé varázsolni mindennapi életünk 
színtereit. Egy ember, egy nap alatt 
egyszer szavazhat. 

Miskolc vezet az internetes szavazáson

Az MVK Zrt. a miskolciak kép-
zelőerejére bízza a régi piros vil-
lamos nagy visszatérését. Pályá-
zatot hirdettek, amelyre bárki 
jelentkezhet, ha jó ötlete van. A 
legkreatívabb tervezők pénzjutal-
mat kapnak, az ötletek pedig meg 
is valósulhatnak.

 A város és a miskolciak még 
márciusban köszöntek el a bécsi 
szerelvénytől, amelyek 12 éven át 
szállították az utasokat. Az elválás 
nem volt végleges, most ugyanis – 
mint turisztikai látványosság – újra 
visszatérhet a városba a piros villa-
mos. 

Az MVK Zrt. pályázatot írt ki a 
bécsi szerelvények újratervezésére. 
Juhász János, a cég forgalom-támo-
gatási osztályvezetője elmondta, a 
villamosok 12 éven keresztül szol-
gálták Miskolc közlekedését és azt 

szerették volna, ha továbbra is a vá-
rosban maradnak, akár turista lát-
ványosságként.

Eddig már több mint tíz ötlet ér-
kezett. Pályázni szeptember 30-ig 
lehet. A tervek közül szakmai zsű-

ri választja majd ki a legjobbakat. 
Eredményhirdetés októberben lesz, 
a legjobb három pályázó pénzjutal-
mat kap. A felhívásról bővebben a 
társaság honlapján: www.mvkzrt.
hu olvashatnak.

Újabb buszmegállókat újított fel 
a napokban a Miskolci Városgaz-
da Nonprofit Kft. Eperjesi Erika 
önkormányzati képviselő megbí-
zásából. Ezúttal a Csabai kapuban 
és a Szilágyi Dezső utcában tettek 
rendbe két-két megállót.

A képviselő emlékeztetett, a tavalyi 
év során hat buszmegállót újítottak fel 
a körzetében, a sor most újabb néggyel 
bővült. Hétfőre a Városgazda munka-
társai már végeztek a Csabai kapu két 
megállójának felújítási munkáival, 
a Szilágyi Dezső utcán található két 

megállót pedig hétfő délután festették 
le. Estére már itt is szebb megállóknak 
örülhettek a környéken élők.

Eperjesi Erika érdeklődésünkre el-
mondta, a felújítások költségeit kép-
viselői alapjából fedezte. Mintegy 
egymillió forintot fordított a lakók 
komfortérzetét javító buszmegál-
ló-felújításokra. Az önkormányzati 
képviselő tervei között szerepel a Mi-
kes Kelemen utcában található, pá-
ratlan oldali járda teljes felújítása, 
emellett a Népkert környéki kis ut-
cákban és a Dessewffy utcában is új-
raaszfaltozzák majd a járdákat.

Várják az elképzeléseket Újabb belvárosi busz- 
megállókat újítottak fel ÖtletBÖRze – HoGyan téRjen Vissza 

MiskolcRa a Bécsi VillaMos?

Testvérvárosi megállapodást 
írtak alá pénteken a kínai Yan-
tai és Miskolc város vezetői. 

Yantai Kína északkeleti részén, 
Shandong tartományban helyez-
kedik el. A település már jelen van a 
megyében, Yantai tulajdonában van a 
Wanhua cég, amely megvásárolta a Bor-
sodChem Zrt-t. A Wanhua és egyben 
Yantai a legnagyobb kínai befektető je-
lenleg Magyarországon. A településen 
mintegy 7 millióan élnek, GDP tekinte-
tében a 18. legjelentősebb város Kínában. 

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere a 
pénteki rendezvényen hangsúlyozta: a 
testvérvárosok kiválasztása minkét fél 
részéről alapos tájékozódás, a gazdasá-

gi alapok alapos feltárása után történt. 
A 21. századi testvérvárosi kapcsolatok 
már sokkal szélesebb dimenziókat nyit-
nak meg, mint korábban. A Wanhua 
cég különösen fontos szerepet játszott 
a kapcsolat kialakításában. – Biztos va-
gyok benne, hogy hosszú távra terve-
zünk és szerződésünknek mindkét fél 
számára jelentős gazdasági eredményei 

lesznek – hangsúlyozta Miskolc 
polgármestere.  

Wang Zhong, Yantai alpol-
gármestere kiemelte, egyikei 

azon kínai városoknak, amelyek 
legkorábban nyitottak a külföl-

di kereskedelem felé. A gazdaságfej-
lesztés terén bámulatos sikereket értek 
el, gazdasági erő tekintetében Yantai 
az első 20 kínai nagyváros között van. 
Közel 100 olyan nagyvállalat és mul-
tinacionális cég működik a városban 
amely besorolható a világ 500 legerő-
sebb nagyvállalata közé. Wang Zhong 
szerint Miskolc leginkább a gazdaság, 
a kereskedelem, az oktatás, a tudomány 
valamint a turizmus területein számít-
hat együttműködésre. 

„Biztos vagyok benne, hogy hosszú távra tervezünk”

kínai testvérvárosa lett  
Miskolcnak 



Hirdetés Miskolci Napló4
Őszi nagytakarításához 

használja a miskolci  
hulladékudvarokat

az ősz beköszöntével minden kertben 
és háztartásban elérkezik az idő a nagyta-
karításhoz, kezdetét veszi a téli időszakra 
történő felkészülés. 

Az őszi nagytakarítás során sok olyan hul-
ladék keletkezik, amely a lomtalanítás alkal-
mával nem kerül elszállításra, mint pl.: festé-
kesdoboz, gumiabroncs, lejárt szavatosságú 
gyógyszerek. Ezen hulladékok előírásoknak 
megfelelő elhelyezésére használja a lakos-
sági hulladékudvarokat, amelyeket az alábbi 
feltételekkel vehetik igénybe a Miskolc Tér-
ségi Konzorcium 37 tagönkormányzata köz-
igazgatási területén élő, bejelentett lakcím-
mel rendelkező lakosok:

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. által üzemel-
tetett lakossági hulladékudvarokban csak 
a háztartásokban – tehát nem az iparban 
vagy a vállalkozásokban – képződő, elő-
re szelektált hulladékok befogadására van 
lehetőség. A hulladékudvar szolgáltatása-
it kizárólag csak magánszemélyek vehetik 
igénybe.

a szolgáltatás minden hulladékkezelé-
si szerződéssel rendelkező, lejárt határ-
idejű tartozástól mentes, a miskolc tér-
ségi konzorcium tagönkormányzatának 
közigazgatási területén élő, bejelentett 
lakcímmel rendelkező lakos számára té-
rítésmentes.

Beszállítható hulladékok típusa, fajtája:
•  Nem veszélyes hulladékok: papír, műanyag, 

üveg, fém, elektronikai hulladékok, építési 
törmelék, zöldhulladék, bútor-lom, gumiab-
roncs, elhasznált növényi olaj, gyógyszer

•  Veszélyes hulladékok: akkumulátorok, ele-
mek, hűtők, fénycsövek, festékek, lakkok, ol-
dószerek, motorolajok, növényvédő szerek és 
azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

Fontos kiemelni, hogy a hulladékudva-
rokban háztartási hulladék leadására nincs 
lehetőség! A hulladékudvarba történő beszál-
lításkor a lakos köteles a lakcímkártyáját és a 
személyi igazolványát a hulladék átvevőnek 
bemutatni, valamint igazolni, hogy a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszol-
gáltató részére megfizette. Társasházban élő 
lakosok csak a közös költség befizetésének iga-
zolását felmutatva helyezhetik el a hulladékot.

az igazolványok és a befizetés bizonyítá-
sára szolgáló dokumentumok hiányában az 
átvételt a hatályos jogszabályok előírásai ér-
telmében meg kell tagadnunk!

Hulladékudvarok elérhetőségei:
3521 Miskolc, Bogáncs u. Hrsz.: 0156/22.
3527 Miskolc, József A. út 65. Hrsz.: 4752/3.
3533 Miskolc, Lórántffy Zs. u. Hrsz.: 33783/3.
Nyitva tartás:
Hétfő – Péntek: 10.00–18.00
Szombat: 8.00–16.00
Vasárnap: Zárva

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

szeptember 16-22.

KERESSE LEGÚJABB AKCIÓNK TERMÉKEIT
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

Miskolci  
búzafinomliszt   

1 kg

115 Ft

Eh. tepsis csirke    
1 kg, (baromfit  

árusító üzlet)

479 Ft

Eh. csontos  
csirkemell   

1 kg, (baromfit  
árusító üzlet) 

999 Ft

Magyar tejföl 20%, 330 g, egységár: 603 Ft/kg 199 Ft
Rama kocka margarin 250 g, egységár: 876 Ft/kg 219 Ft
Coccolino Blue Splash öblítő 2 l (COOP ABC, COOP Szuper), egységár: 499,50 Ft/l 999 Ft

és még számos akciós termék.

HűSÉGÉT MEGJuTALMAZZuK! SZEPTEMBER 30-IG MINdEN ELKöLTöTT 1000 FT uTáN  
1 dB PONTOT AduNK! RÉSZLETEK AZ ÜZLETEKBEN KIHELYEZETT PLAKáTOKON!

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Hirdetésszervezőink az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9. Fax.: 46/358-200
Tel.: 46/503-501 E-mail: info@mikom.hu

Apróhirdetés
opel astra kombi 1700-as 
diesel, teljesen felújítva, 1996 
évjáratú, új gumikkal, vonó-
horoggal, extrákkal, eladó. 
Műszaki érvényes: 2016. 04. 
20-ig. Érdeklődni: 06-30/276-
44-50.
hi-sec acél biztonsági ajtók 
már 63 900 Ft-tól, továbbá 
nyílászárók (műanyag, fa, alu-
mínium), garázskapuk cseréje 
óriási kedvezménnyel, teljes-
körű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.alu-
port.hupont.hu, Bemutatóte-
rem: Miskolc, Bükk áruház I. 
emelet. Nyitva: h–p: 9–14 órá-
ig, sz: 9–12 óráig.
nem italozó, önállóan dol-
gozni tudó ácsot, és koráb-
ban ács mellett dolgozó se-
gédmunkást keresek Miskolc 
és környékére, nem csak te-
tőn végzendő munkákra. Tel: 
06-20/460-6775.
ács-, tetőfedő munkák, 
gipsz kar  to nozás, lambéri-
ázás, filagóriák, elő tetők, ke-
rítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Vel-
ux ablakok beépítése, cse-
réje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. 
Tel.: 06-20/460-6775.
több kisgyermeket, ikre-
ket nevel, és időnként jó vol-
na még két kéz? Mi tudunk 
segíteni. Anyák nyújtanak se-
gítséget egymásnak az Ott-
hon Segítünk Alapítvány 
szervezésében. Kérjen ingye-
nes segítséget! miskolciott-
honsegitunk@gmail.com, 30-
905-8113.
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Európai Polgári Díj kitüntetésben 
részesült a SPIDER Miskolci Men-
tőcsoport, az elismerést szeptem-
ber 18-án délután (lapzártánk után) 
Pelczné Gáll Ildikó, az Európai Par-
lament alelnöke adta át a népkerti 
Vigadóban.

Az Európai Parlament által 2008-ban 
alapított Európai Polgári Díjat olyan ki-
vételes teljesítményt nyújtó személyek-
nek illetve szervezeteknek ítélik oda, 
akik hozzájárultak a közös megértés, a 
polgárok és a tagállamok közötti szo-
rosabb integráció előmozdításához, il-
letőleg az unió értékeinek képviseleté-
re hivatott programokat alakítottak ki. 
A SPIDER mentőcsoport 1996. júniu-
sában alakult meg. Tagjai önkéntesek, 
mentési és felderítési tevékenységüket 
karitatív módon, saját kutyáikkal, fel-
szereléseikkel végzik. A csoportot Pel-
czné Gáll Ildikó terjesztette fel a díjra.

– Számomra – miskolciként – egyér-
telmű volt, hogy Lehoczki László és csa-
pata az, aki leginkább megérdemli ezt 
az elismerést – mondta el lapunknak. - 
Életüket és biztonságukat kockára téve 
állnak helyt, a legnagyobb veszélyek 
közepette is. Nemzetközi ismertségük 
van, hívják őket, és ők azonnal indul-
nak. Mentési munkájuk mellett isme-
retterjesztő és oktató tevékenységet is 
végeznek iskolákban, óvodákban, segí-
tőkészek, vagyis nem 
tudok olyat mon-
dani, ami ne tenné 
őket alkalmassá, 
sőt, kiemelten al-
kalmassá erre a 
díjra - tette hoz-
zá Pelczné Gáll Ildikó. 

A miskolci átadóün-
nepségen részt vesz és 
köszöntőt mond Kriza 
Ákos polgármester, Sakir Fa-

kili török nagykövet, Horváth Viktória, 
a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
kiemelt külgazdasági kezdeményezé-
sekért felelős nagykövete, díszvendég-
ként pedig Hatira Kaplant és családját 
köszöntik. Hatirát Mancs, illetve a SPI-
DER Miskolci Mentőcsoport kutatta fel 
és mentette meg az 1999-es izmiti föld-

rengést követően Tö-
rökországban.

Európai polgári Díj 
a SPIDER MEntőcSoPoRtnak
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Felemelő zene, viharos érzelmek, 
monumentális díszletek – Pucci-
ni egyik legismertebb operáját, a 
Toscát tűzi műsorra szeptember 
25-én a Miskolci Nemzeti Színház. 

Az előadásról az Avasi Kilátónál 
tartottak csütörtökön sajtótájékoz-
tatót, ezen a különleges helyszínen 
láthatta 2012-ben az Operafesztivál 
közönsége szabadtéri előadásban a 
zeneművet. 

A 2015/2016-os évad első nagy-
színházi bemutatóját Kesselyák 
Gergely rendezi. Az elmúlt húsz 
évben számos alkalommal vezé-
nyelhette már ezt az operát, rende-
zőként viszont most először állítja 
színpadra. – A Tosca szerintem a 
legjobb opera, amit valaha írtak – 
hangsúlyozta. – Személyesen is kö-
tődöm hozzá, hiszen az egyik leg-
első opera volt, amit vezényeltem 

és az ember azokat a műveket érzi 
hozzá legközelebb állónak, amiért 
legjobban meg kellett küzdenie. 
1997 óta nem telt el talán egyetlen 
év sem számomra Tosca nélkül. 
Nagy segítség volt a rendezésben, 
hogy szinte a véremben van a mű – 
tette hozzá Kesselyák Gergely. 

A Liszt Ferenc-díjas, érdemes 
művész a szerzőhöz hű előadást 
tervez. – egy olyan Toscát szeret-
nék színpadra állítani, amelyben 
minden Puccini instrukciót meg-
valósítunk. Izgalmas és meghök-
kentő előadást kínálunk a nézők-
nek – hangsúlyozta a rendező. 
A főszerepekben olyan nemzet-
közi hírű operaénekesek lépnek 
színpadra, mint Hector Lopez 
Mendoza mexikói tenor, Xavi-
er Rivadeneira ecuadori születésű 
énekes valamint Vizin Viktória vi-
lághírű mezzoszoprán. 

„a látvány létrejött, boldog vagyok”
Szeptember 9-én, életének 68. évében el-

hunyt Barna György miskolci gyűjtő, vállal-
kozó, a Lézerpont Látványtár tulajdonosa. 
Munkásságát Miskolc önkormányzata 2008-
ban Pro Urbe elismeréssel jutalmazta. Ebből 
az alkalomból készített vele interjút Dobrossy 
István, az ő írásából közlünk most részleteket, 
Barna Györgyre emlékezve.  

„A miskolci gyerekkorról beszélgetünk. A 
frontról rokkantan hazatért édesapáról, a vasalónő édesanyáról. Az õ 
házasságukból született 1947-ben a látványok legfőbb tárnoka. – Tu-
dod, ez a Soltész Nagy Kálmán elején volt, nemrégen bontották le – 
mondja – a Fáklya mozi, a petróleum-kereskedő meg a trafik környéke, 
ahol apám mellett én is „trafikos” voltam. Ebben a világban szeretett 
volna rádiószerelő, majd fizikus lenni. Innen származik az optikai esz-
közök iránt érzett leküzdhetetlen vágya, amely fél évszázad eltelte után 
önálló kiállítást kívánt a Lézerpont Látványtárban.

Népviseletbe öltöztetett bábuk a Kárpát-medence népviseletének ki-
állításán. Több mint 5000 leltározott, szakember által kezelt viseletda-
rab, a textíliák közül 173 komplett, s további 176 fejdísz és lábbeli nélküli 
viselet. A dolgozószobában pedig a kenderfeldolgozás munkaeszközei, 
a Bánhorvátiban élt nagymama világa. Az áztatott, szárított, megtilolt, 
majd gerebennel rosttá simított, talpas guzsalyon és kerekes rokkán ké-
szült fonál világa, amelyből a szövőszéken vászon lett - a parasztasszony 
betétkönyve, a leány hozománya. A paraszti világ emlékeit és a miskol-
ci általános iskola szülte vágyakat az atya terelte megváltoztathatatlan 
irányba. Így került az 1960-as évek elején Barna György Budapestre, a 
vendéglátóipari technikumba. 1970-tõl visszatért Miskolcra, az Otthon 
Étteremben megcsinálta az első diszkót, s három évig volt üzletvezető. 
1973-tól 1989-ig a neve összeforrott a Tokaj Étteremmel, annak sok-
féle sikeres kezdeményezésével. A rendszerváltozás korszakváltozás is 
volt, más igények megjelenése az életében. Ritka darabjai egyre inkább 
rendszert alkottak, olyan gyűjteménnyé fejlődtek, ahol már látszottak 
a hiányok. 1992-től élete a hiányok kutatása, pótlása felé fordult, telje-
sen mindegy volt merre járt - az országban, a Kárpát-medencében, vagy 
azon túl.

Ez röviden Barna György „tárgyakba öntött” élete. „Kenyeres”- ként, 
gyűjtőként, látványtervezőként megőrizte és kifejezésre juttatta a vá-
roshoz való kötődését, miskolciságát. Örökölt és kapott, fellelt emlékek, 
hátrahagyott értékek, amelyek mindenki okulására szolgálnak. Mint 
fogalmazott: „a látvány létrejött, boldog vagyok”.

Györffy István néprajzkutató gyűj-
téséből nyílt kiállítás szeptember 
10-én, a Rákóczi-házban. 

A Fekete-Körös völgye Nagyvárad-
tól délkeletre található, az Erdélyi-szi-
gethegység és az Alföld között, ahol 
a folyóvölgyekben a 20. század ele-
jén a román többségű népesség közé 
ékelődve mintegy húszezer magyar élt. 
Györffy István néprajzkutató 1911-ben 
hosszabb terepmunkája során mód-
szeresen végigjárta ezt az etnikailag és 
földrajzilag is zárt és feltáratlan terüle-
tet, ahol hiánypótló néprajzi tárgyakat 
gyűjtött, helyszíni fotókat, rajzokat, 
feljegyzéseket készített. A máig meg-
határozó néprajzi kutatás leginkább 
egy régészeti lelethez hasonlítható, 
amelyen keresztül feltárul a századfor-
duló modernizálódó Magyarországá-
nak egy régebbi korokról árulkodó, 
archaikus és felfedezetlen paraszti vi-
lága. A 102 évvel ezelőtti néprajzi gyűj-

tés egyedülálló anyaga: népviselet da-
rabok, kerámiák, rajzok, fényképek és 
térképek most először láthatóak önálló 

kiállításban. A tárlatot Kemecsi Lajos, 
a Néprajzi Múzeum főigazgatója nyi-
totta meg. 

Ki Mit Tud – Versenyfelhívás
A városrészek lakói szá-

mára Novák Józsefné ön-
kormányzati képviselő 
támogatásával, első alka-
lommal kerül megrende-
zésre a „Diósgyőr és Kilián 
kincsei” elnevezésű, Ki Mit 

Tud? versenysorozat, Bartók Béla előtt tisztelegve, halálá-
nak 70. évfordulóján. Korcsoportok: I. 10-14 évesek, II. Fi-
atal felnőttek: 15-25 évesek, III. Felnőttek és nyugdíjasok.

Kategóriák: Vers /próza/: Bartókról, a népzenéről, nép-
művészetről, Hangszeres játék – népi hangszerek, Ének: 

egyéni: népdal, magyar nóta, a-capella (vagy zenei alap-
pal), kórus: népdal feldolgozások, népdalok, Tánc: nép-
tánc és más népek táncai, kézműves.

Nevezési határidő: 2015. szeptember 30.  Jelentkezés: 
postán v. e-mailen, vagy személyesen. Cím: Aranykor 
Idősek Otthona 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 32. sz. 
Törőné Paksi Magdolna. Kaffka Margit Általános Is-
kola Titkárság 3534 Miskolc, Hunfalvy u. 1. sz. Meze-
iné Varga Éva. Ady Endre Művelődési Ház 3534 Mis-
kolc, Árpád u. 4. sz. E-mailben: diosgyoreskilian@
gmail.com. A jelentkezési lap a www.minap.hu portál-
ról tölthető le. 

„Izgalmas előadást 
kínálunk a nézőknek”

Erdélyen innen – alföldön túl
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Hirdetés

Több, mint hatmillió forint-
nyi adomány gyűlt már össze 
a minorita templom helyre-
állítására.

Mint arról hírt adtunk, au-
gusztus 10-én délelőtt, elekt-
romos zárlat miatt tűz ütött 
ki a minorita templom plébá-
nia-irodájában. Személyi sé-
rülés nem történt, de az iroda 
kiégett és a templom is káro-
sodott. Kalna Zsolt minorita 
tartományfőnök elmondása 
szerint a beszennyeződött mű-
tárgyakat különleges eljárással 
kell megtisztítania a budapesti 
cégnek, amely a takarítást vég-
zi majd. 

A hívek sokat segítenek sze-
mélyes munkájukkal, s ado-

mányaikkal is. Volt olyan cég, 
amelyik egymillió forinttal tá-
mogatta a templom helyreál-
lítását. Vannak, akik kapuőr-
zést vállaltak, hiszen a miséket 
most ideiglenesen a templom 
mellett lévő rendházban tart-
ják.

Kalna Zsolt reményei sze-
rint, hamarosan újra a temp-
lomban hallgathatják majd a 
hívek a szentmiséket. A biz-
tosító döntésére, illetve enge-
délyekre és szakvéleményre 
várnak még, hogy elkezdőd-
hessen a takarítás. Nagyon 
hálásak mindazoknak, akik 
adományaikkal, közreműkö-
désükkel támogatták, támo-
gatják a helyreállítást, továbbra 
is várják a felajánlásokat. 

Nem zárt be az a miskolci vi-
rágkereskedés, amely a múlt 
heti tűzvészben szenvedett 
súlyos károsodást. Az épület 
teteje szinte teljesen beom-
lott, a tulajdonos elmondása 
szerint, a vezetékrendszeren 
nem találtak zárlatra utaló 
nyomot. Valószínűleg vala-
melyik hűtő hibásodott meg, 
ez okozta a tüzet.

A több órán át tartó tűzben 
nem csupán a tetőszerkezet ká-
rosodott, a csarnokban tárolt 
virágok, koszorúk, kaspók is 

elégtek. Az ott tárolt csomago-
lóanyagok elolvadtak és az iro-
dából sem sok maradt. Az épü-
let fő falai az előzetes statikai 
vélemény szerint nem sérültek, 
a csarnok többi részét viszont 
bontani és cserélni kell. A kár 
több mint 150 millió forint. A 
szomszédos üvegház megmene-
kült a tűztől és a főépület egy ré-
sze is sértetlen maradt. Bernáth 
László tulajdonos úgy nyilatko-
zott, senkit nem bocsátanak el. 
Egy-két héten belül részben pó-
tolni tudják majd a megsemmi-
sült árukészletet, a kereskedés a 
fóliasátorban és a főépület egy 
részében folytatódik. Ami leé-

gett, azt újjáépítik, októberben, 
illetve később, a mindenszenteki 
ünnepek idején reményeik sze-
rint már fogadni tudják a vevő-
ket.  – Kérjük is őket a támoga-
tásra, mert így talán újra tudjuk 
építeni, amit korábban létrehoz-
tunk – fogalmazott a tulajdonos, 
aki szerint a tüzet valószínű-
leg az egyik, a virágok hűtésére 
használt láda elektromos meg-
hibásodása okozhatta. Dojcsák 
Dávid megyei katasztrófavédel-
mi szóvivő úgy nyilatkozott, az 
ügyben tűzvizsgálati eljárás in-
dult, ennek lezárulta után tud-
nak hivatalosan nyilatkozni a 
tűz okáról. 

Elektromos hiba okozhatta a tüzet

Újjáépítik a leégett miskolci 
virágkereskedést

Helyreállítás 
a minoritában

Mint arról már beszámoltunk, kibővül, korszerűsödik és a há-
romszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Gyarmati Dezső nevét ve-
szi fel a korábbi Bársony-Hunyadi Általános Iskola.  Az intézmény 
a Magyar Olimpiai Akadémia tagiskolájaként működik majd, az 
utánpótlás nevelésre helyezik a hangsúlyt.

 Az iskola három éve indítot-
ta el – a Miskolci Sportiskolával 
közösen – a sporttagozatos kép-
zést, amihez 500 millió forintot 
nyertek uniós pályázaton. A 
küzdősportok – így a dzsúdó - 
számára egy korszerű csarnok 
épült a régi tornaterem helyén, 
mintegy háromszáz négyzet-
méteren. Novembertől itt akár 
nagyobb versenyeket is rendez-

hetnek majd, emellett európai 
színvonalú helyszínt biztosít a 
mindennapi edzésekhez. A régi 
épületben szinte minden meg-
újult a nyílászáróktól a vizes-
blokkon át a teljes elektromos 
hálózatig. A homlokzati részt 
és a tetőszerkezetet is korszerű-
sítették. 

Nemrégiben az oktatási in-
tézmény előtti terület is megú-

jult, mégpedig rekordidő – alig 
egy hét – alatt. A mintegy tíz-
milliós beruházást Kovácsné 
Budai Mária, a terület önkor-
mányzati képviselője finan-
szírozta, képviselői keretéből. 
Úgy gondolta, az intézménnyel 
együtt a térnek is meg kell újul-
nia. Ráfért már a felújítás, töre-

dezett volt a burko-
lat, el volt dugulva 
a csapadékvíz-el-
vezető. A rekonst-
rukció keretében 
nem csupán új tér-
köveket raktak le, 
de megoldották a 

csapadékvíz elvezetését is, ami 
ezt megelőzően sok gondot 
okozott a környéken élőknek. 
A területet mostantól a diákok 
is használhatják a testnevelés 
órákon, a lakók pedig egy biz-
tonságosabb, akadálymentesí-
tett téren keresztül közelíthetik 
meg otthonaikat.

MEgÚjul az iskola és MEgÚjult 
előtte a tér is 
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A fagalériás avasi harang-

tornyot 1557-ben emelték. 
Az 1926. évi renováláskor 
feltárt, bejárat feletti közép-
kori emléktáblán az építés 
évszáma is meg van örökítve. 
„IMPERANTE DOMINO 
MAG. S BAL. et. JUDICE 
PAVLO GOMBOS AEDI-
LE MATTHIEO ZYGIAR-
TO ANNO D-ni 1557.” (A 
torony épült nagyságos Ba-
lassa Zsigmond várúrsága, 
Gombos Pál bírósága és Szij-
gyártó Mátyás gondnoksága 
idején, az Úr 1557. évében.)

A torony alagsora és föld-
szintje dongaboltozatos. Az 
egyemeletes kőből készült 
épületen magas tetőszerke-
zet van bárdolt tölgyfából 

készült, hatszögű gúlasisakkal. Ezalatt a torony kisméretű árkádos, 
ezután a sátortető ismét folytatódik. Déli oldalán fa toldaléképítmény 
áll, melyen a bejárat nyílik. 
A keleti oldalán kettő, az 
északi és nyugati oldalán 
három támpillérrel látták 
el az épületet. A harangto-
rony a 17. és a 18. század-
ban tűzőrségi célokat is 
szolgált. 1680-ban került 
toronyóra a sisak három ol-
dalára. Harangjátéka 1941 
óta (1965-ben felújították) 
negyedóránként hallható, 
de a teljes dallamot csak 
egészkor játssza le. A ha-
rangjáték jellegzetes mis-
kolci hangnak számít. A to-
rony építése óta nem égett 
le, ezért a meglévő faszer-
kezet kis kivétellel az ere-
deti.

fotó: Mocsári lászló

akkor...

...és Most

1910 harmadik miskolci kötődé-
sű díszpolgára Lévay József lett. A 
költő, az alispán, a megyei társa-
dalmi, politikai élet fontos szemé-
lyisége jó barátjával, Horváth La-
jossal egy határozatban kapta meg 
a várostól ezt az elismerést. 

Lévay páratlanul hosszú és tartal-
mas életutat járt be, 1825-ben szüle-
tett Sajószentpéteren és 93 éves korá-
ban, 1918-ban halt meg Miskolcon. 
1836 és 1846 között Miskolcon végezte 
tanulmányait, majd jogot tanult Kés-
márkon. 1847-től joggyakornok lett, 
Szemere Bertalan írnokaként részt 
vett az 1848-as országgyűlésen. Ké-
sőbb a szabadságharc alatt végig Sze-
mere Bertalan munka-
társaként dolgozott. A 
szabadságharc leverése 
után Sajószentpéteren, 
a szüleinél bujkált, majd 
Pesten lett újságíró a 
Pesti Naplónál, ahol Bá-
tor Miklós álnéven pub-
likált. Ekkor ismerkedett 
meg Arany Jánossal, aki-
vel életre szóló barátsá-
got kötött. 1852 után tért 
végleg vissza Miskolcra. 
A református gimnázi-
um magyar-latin szakos 
tanára lett. Vay Miklós 
főispán Borsod vármegye főjegyzőjévé 
nevezte ki 1865-ben. Ezt a hivatalt egé-
szen 1894-ig viselte. 1895 és 1896 kö-
zött Borsod vármegye alispánja. 1896-
ban vonult nyugdíjba. Borsod megye 
egyik vezetőjeként Miskolc törvényha-

tósággá válásának egyik ellenzője volt. 
1863-ban az akadémia levelező, 1883-
ban pedig rendes tagja lett. 1862-től 
tagja a Kisfaludy Társaságnak. 

Lévay Józsefről itt Miskolcon hiva-
tali pozíciói ellenére inkább irodalmi, 
költői életútja jut eszünkbe annak el-
lenére, hogy ma már kevesen tudná-
nak akár egyetlen Lévay-verset is fel-
idézni. Ez nem véletlen. Lévay saját 
korában ismert és elismert költő volt, 
de munkássága korántsem volt olyan 
átütő, hogy őt a magyar irodalom 
klasszikusai közé emelje. A vidéki 
élet örömeit, bánatait megéneklő ver-
sei a korszakban népszerűek voltak, 
de mára teljesen elfeledettek lettek. 
Műfordítóként Robert Burns verseit, 

Seneca műveit, Shakespeare-t, Mo-
lière-t fordított magyarra. Költészeté-
nél jóval erősebb volt kritikai érzéke, 
páratlan bizonyossággal ismerte fel 
a tehetséget. Az utolsó rendi ország-
gyűlés résztvevője, a magyar iroda-

lom klasszikusainak (Arany, Jókai, 
Tompa, Gyulai stb.) barátja élete vé-
gén nagy kedvencként Adyt és Karin-
thyt olvasott. 

Lévay Józsefnek nem volt családja, 
magányosan élt. Végakarata szerint 

Sajószentpéteren te-
mették el:  „Miskolczon: 
rövid ének, rövid ima 
(tehát nem beszéd!). 
Rögtön szállítsák teste-
met Szentpéterre s ott, 
ha az időjárás kedve-
ző lesz, az udvaromon 
legyen rövid szertartás 
(ima); ha pedig rossz lesz 
az idő, szállítsák kopor-
sómat egyenesen a teme-
tőbe s ott rövid ima után 
helyezzék el a sírboltban. 
Koporsóm fényezett fe-
nyő legyen, olyan, ami-

lyen a szüléimé volt Szentpéteren 
– barna hamuszínű selyem.” Miskol-
con szobrot kapott, gimnáziumot, 
könyvtárat neveztek el róla és utca 
őrzi emlékét. (Folytatjuk)

soMorjai lehel

Miskolc város vezetése – tiszteletének, megbecsülésének jeléül – rend-
szeresen felköszönti születésnapjukon városunk szépkorú polgárait. 

Nemrégiben a 95 éves Lenkey 
Pálnénak, a 90 éves Jarecsni Gyu-
lánénak és az ugyancsak 90 éves 
Stramszki Dezsőnek adták át az ön-
kormányzat ajándékait, illetve Or-
bán Viktor miniszterelnök és Kriza 
Ákos polgármester jókívánságait. 

Óvári Zsuzsanna osztályvezető 
és Novák Józsefné önkormányzati 
képviselő számtalan rokon után köszöntötte fel Lenkey Pálnét, aki az LKM 
műszaki ellenőrzési osztályán dolgozott egészen 55 éves koráig, nyugdíja-
zásáig. Szellemileg ma is friss, nagyon büszke öt unokájára és öt dédunoká-
jára, hétvégenként legszívesebben misét hallgat vagy családjával társalog.

Jarecsni Gyuláné Zuti Margit 
1925-ben született Sárospatakon, tíz-
en voltak testvérek, ma már csak hár-
man élnek közülük. Sárospatakon 
ment férjhez, majd a munka hozta 
Miskolcra. A Lenin Kohászati Mű-
vek csiszolójában dolgozott harminc 
évig. Két gyermeke született, fia Bu-
dapesten él, lánya pedig hét éve költö-

zött hozzá Miskolcra. Szeptember 2-án volt a kilencvenedik születésnapja. – 
Köszöntött az egész család, s a barátok is. Itt volt a legkisebb dédunokám, aki 
áprilisban született. Szorította az ujjaimat a kislány, meg is akarta kóstolni 
– nevetett Margit néni, aki elbüszkélkedett öt unokájával és kilenc déduno-
kájával, majd mesélt combnyaktöréséről is, ami már három éve ágyhoz köti. 

Stramszki Dezsőt közös énekkel és verssel köszöntötték a miskolcta-
polcai Napház Otthon lakói. Az ünnepelt 30 évig volt a Borsodi Erdőgaz-
daság igazgatója – innen az erdő, a természet szeretete. Mint mondta, ma 
is szívesen túrázik, a Bükkben min-
denfelé járt már, hiszen gyakorlati-
lag „munkaterülete” volt.  – A Bükk 
minden pontját, minden fáját isme-
rem – fogalmazott a meglepetéstől 
meghatódott Dezső bácsi, akinek 
hét testvére is volt, ő köztük a leg-
fiatalabb. 

Egykor akinek útja Diósgyőrbe ve-
zetett nem mulasztotta el megnéz-
ni a tizenöt és fél méter magas, 600 
éves mogyorófát. 

Levelezőlapokon is népszerűsítet-
ték, 1926-ban azonban már a szára-
dás jelei mutatkoztak rajta, 1932-ben 
pedig kiszáradt. Koronáját levágták, 
de törzsét 6 méter 
magasan meghagy-
ták. 1935 tavaszán 
aztán a föld szintjé-
ig ezt is lefűrészel-
ték. Egy leírás szerint 
törzsének kerülete 
3,18 méter, átmérője 
pedig hat méter ma-
gasan 68 centiméter 
volt. Évgyűrűinek 
számából a fa korát 
109 évben állapítot-
ták meg. A szakvéle-
mény elfogadhatónak 
tartotta, hogy a (Co-
rylus colurna) török-
mogyorófa 600 éven 
át gyökeréből mindig 
kihajtott, amikor törzse elszáradt, 
amint ez 1935-ben is történt. 

Törzsét felszeletelték és történel-
mi emlékként intézményeknek ad-
ták. Tönkjét lebetonozták, tetejére 
latin szöveget véstek. Ennek magyar 
fordítása a következő: „600 éven át 
havakat, szeleket láttam és a fészek-
nek zengedező madarait hallgattam. 
Nem halok meg, törzsemből kizöl-

dülni látsz majd és az örök Magyar-
ország jövőjét éneklem.”

Felmerült a kérdés, hogy ki ültette 
a mogyorófát? Megválaszolásához 
két mondát szerkesztett a diósgyőri 
polgári fiúiskola egyik tanára, 1933-
ban. A két monda Nagy Lajos király 
Mária nevű leányának tulajdonítot-
ta a mogyoróvessző ültetését. Nagy 

Lajos valóban nagyon kedvelte Di-
ósgyőrt és környékét. Tizenöt olyan 
esztendőt jegyeztek fel, amikor he-
teket, sőt hónapokat töltött itt csa-
ládjával, vadásztársaságával. 1370-
ben született első gyermeke, Mária. 
A mondta szerint ez a családi ese-
mény adta az indíttatást, hogy di-
ósgyőri otthonának udvarán, a 
huszárvár (elővár) dombján fát ül-

tessen lánya születésének emlékére. 
A Diósgyőrben különlegesnek szá-
mító törökmogyorófa csemetét pe-
dig állítólag azért hozatta a király a 
Balkánról, mert az már nevében is 
a törökök fölött aratott győzelmére 
emlékeztette. 

Amikor a mogyoróvessző termővé 
erősödött, törvényfa lett a neve. Itt 

hirdették ki 
a parancso-
kat és itt haj-
tották végre 
a bűnösökön 
az ítéleteket. 
A törvényfa, 
mint határ-
jelző a refor-
mátus egy-
ház 1659. évi 
díjlevelének 
egyik pontjá-
ban is szere-
pel. A XVI-
II. és XIX. 
században a 
büntetésnek 
ezt a helyét 

„külső fórum”-nak nevezték. A tes-
ti fenyítések 1848 után megszűntek 
és feledésbe merült úgy a törvényfa, 
mint a külső fórum elnevezés. Azu-
tán mondták 600 éves mogyorófá-
nak.

A husángból termővé erősödött 
két mogyorófát 1988-ban védetté 
nyilvánították, 1991-ben pedig em-
léktáblával jelölték meg.

Boldog születésNapot!VárostörtéNeti kalaNdozások

(9. rész)

(3. rész)

léVay józsef 

A diósgyőri „törvényfa”
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Szerdán felavatták a DVTK te-
hetséges, 20 évesen elhunyt ka-
pusának, Rakaczki Bencének az 
emléktábláját a diósgyőri stadion 
főépületének bejárata mellett.

Az eseményen beszédet mondott 
Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-
re, Fuhrmann Géza, a Rakaczki 
Bence Alapítvány kuratóriumának 
elnöke, Regős Zsolt, Bence egykori 
gimnáziumi osztályfőnöke, Stefán 
Zoltán, szirmai görög katolikus 
paróchus és Oláh Ferenc, a DVTK 
Aranycsapatának tagja.

 Bence egészen kicsi korától a 
labdarúgásnak élt. Szenvedélyének 
és kemény munkájának köszönhe-
tően 2012-ben a Diósgyőr színei-

ben már az NB I-ben is bemutat-
kozhatott. A bajnoki szezon végét 
követően leukémiát diagnosztizál-
tak nála.

Az orvosok és a szurkolók is 
minden tőlük telhetőt megtettek 
Bence felépülésének érdekében. A 
páratlan összefogás ellenére a fia-
tal kapus szervezete 2014. január 
16-án feladta a küzdelmet.

 A DVTK család tagjai azóta is szí-
vükben őrzik Rakaczki Bence em-
lékét, szerdán délután pedig az am-
igeleken.hu szervezésében a DVTK, 
Miskolc város képviselői és a szur-
kolók jelenlétében felavatták azt a 
bronz táblát is, amely méltó emléket 
állít a tehetséges játékosnak.

Felavatták Rakaczki 
Bence emléktábláját

A kerékpár volt a leggyorsabb szer-
da reggel a miskolci Mobilitási Hét 
nyitórendezvényén. A hagyomá-
nyos eljutási verseny ezúttal is Fel-
ső-Majláthról indult a belvárosba, 
a 9 kilométeres távon a kétkerekű-
ek megelőzték az autókat, a buszt, 
de még a villamost is.

Miskolc idén 15. alkalommal csat-
lakozott az Európai Mobilitási Hét-
hez. A rendezvénysorozat célja, hogy 
felhívja a figyelmet az autók okozta 
környezetszennyezésre és népszerű-
sítse a tömeg- illetve kerékpáros köz-
lekedést. Ez utóbbiról ismét kiderült, 
hogy nem csupán környezetkímélő, 
de gyors és hatékony is lehet.  

A Városház téri „Kerékbárban” ju-
talom reggelivel, kávéval, kakaóval, 

sütivel, gyümölcsök-
kel várták a kerekező-
ket. A Mobilitási Hét 
miskolci rendezvény-
sorozatát Pfliegler 
Péter alpolgármester 
nyitotta meg, aki ki-
emelte: fel kívánják 
hívni a városlakók figyelmét, hogy 
nem csupán autóval és motorkerék-
párral lehet közlekedni. Használha-
tunk kerékpárt és igénybe vehetjük 
a közösségi közlekedést. – Az új vil-
lamosok beállításával véleményem 
szerint a tökéleteshez közelítenek a 
villamosközlekedés körülményei, 
lehetőségei Miskolcon – hangoztat-
ta az alpolgármester, kiemelve, hogy 
tovább szeretnék bővíteni a 17 kilo-
méteres városi kerékpárút-hálózatot 

és tervezik a közbringa rendszer be-
vezetését is. Miskolcon egészen szep-
tember 22-éig, több városrészben, 
intézményben különböző progra-
mokkal várták, várják az érdeklődő-
ket (bővebben l. előző számunkban). 
A decemberi, párizsi klímacsúcsra 
készülve, a Városház téri parkolóban 
papírtéglákra lehet klímaüzeneteket 
írni, szeptember 22-én pedig autó-
mentes nap és kerékpáros felvonulás 
lesz majd.

Múlt pénteken megkezdte szereplését a MOL 
Liga idei szezonjában a DVTK Jegesmedvék csa-
pata és hazai pályán magabiztos győzelmet ara-
tott a Fradi ellen. A kezdő bedobás előtt ünne-
pélyes keretek között lehullt a lepel – szó szerint 
is – a Jegesmedvék három bajnoki zászlajáról, 
amelyek ezentúl a Macik fantasztikus tavalyi 
idényére fogják emlékeztetni a szurkolókat.

DVTK Jegesmedvék – Ferencvárosi TC 
6-3 (2-2, 2-0, 2-1)

A Macik két nappal később is megőrizték ve-
retlenségüket hazai pályán. A MOL Jégkorong 
Liga címvédője vasárnap este a népkerti csar-
nokban a székesfehérvári Alba Volán csapatát 
fogadta. A rendes játékidő, majd a hosszabbítás 
döntetlene után, büntetőlövésekkel, végül 6-5-
re ismét a Jegesmedvéké lett a győzelem.

DVTK Jegesmedvék – Fehérvár AV19
6-5 bü. (1-0, 2-2, 2-3, 0-0, 1-0)

Mayer Péter vezetőedző a mérkőzést kö-
vetően úgy értékelt, hogy kiegyenlített játék 
folyt a pályán, de néhány időszakban véle-
ménye szerint meg tudták mutatni, hogy a 
Macik uralják a pályát.  – Amíg azonban ez 
eredményben nem látszik, addig üres sza-
vak. Nagyon meg kellett szenvedni a győze-
lemért – fogalmazott a DVTK Jegesmedvék 
vezetőedzője.

Mint arról hírt adtunk nemrégiben bron-
zéremmel tért haza a bulgáriai Európa-baj-
nokságról Csóka Nándor (képünkön kö-
zépen). A miskolci sportoló ezzel a magyar 
csapat egyetlen érmét szerezte meg.

A következő nemzetközi megmérettetés 
az októberi, katari világbajnokság lesz, Csó-
ka Nándor legfőbb célja az olimpiai kvóta 
megszerzése. Ehhez a legjobb három között 
kell végeznie a VB-n. 

Siroki Norbert vezetőedző sze-
rint erre megvan az esély, Nándor 
nagyon jó formában van. – Sze-
rintem ezen a versenyen is meg-
van minden esélye az éremre, jö-
vőre ott lehet Rióban – nyilatkozta 
szerdán, a felkészülési sajtótájé-
koztatón. 

A 18 éves ökölvívó pályafutását a 
városi sportiskola is figyelemmel kí-
séri. - Javaslatot fogok tenni a város-
vezetésnek, hogy dolgozzunk ki egy 

olyan támogatási rendszert, amelyben neve-
sítve, egyénileg támogatja az önkormány-
zat azokat a versenyzőket, akik miskolciak, 
miskolci sportszervezetek tagjai és olimpi-
ai kvalifikációt szereznek - mondta el Ily-
lyés Miklós ügyvezető. Elképzelése szerint 
ez egyfajta ösztöndíj rendszer lenne, amit 
Nándor akár már az októberi világbajnok-
ság előtt megkaphat.

Múlt szombaton, a labdarúgó OTP Bank 
Liga nyolcadik fordulójában 1-1-es döntetlent 
játszott a Diósgyőr idegenben, a sereghajtó Bé-
késcsaba ellen.  

A közön-
ség kifejezetten 
jó iramú első 
negyvenöt per-
cet láthatott. A 
találkozó elején 
a hazaiak tá-
madtak többet, 
aminek Birta-
lan Botond fe-
jesgóljával meg 
is lett az eredménye. A folytatásban a Diós-
győr hajtott az egyenlítésért, de csak helyzete-
kig jutott. Nem sokkal a fordulást követően el 
is dönthette volna a három pont sorsát a hazai 

csapat, de a gólszerző Birtalan büntetőt hibá-
zott. Bő negyedórával a vége előtt újra Birta-
lan volt az egyik főszereplő, ezúttal a kapuba 

talált, de a játék-
vezető les miatt 
nem adta meg a 
gólt. A hajrában 
a Diósgyőr nagy 
nyomás alá he-
lyezte riválisát, 
és akárcsak a 
legutóbbi fordu-
lóban az Újpest 
ellen, ezúttal is 
eredményes volt 

a végén – ezúttal a 88. percben - így végül meg-
lett az egy pont.    

OTP Bank Liga, 8. forduló: Békéscsaba - Di-
ósgyőr 1-1 (1-0)  Fotó: dvtk.eu

A szabadidőparkot 
sportbemutatókkal 
avatták fel múlt pén-
teken. A fejlesztésre a 
Görömbölyi Sport-
pályáért Alapítvány 
a MOL zöldövezet 
programjában 650 
ezer forintos támoga-
tást nyert el.

– Padokat, szalon-
nasütőt helyeztünk ki, 
létrehoztunk egy sza-
badtéri „osztályter-
met”, lefestették itt a tűzfalat – mindezt közös-
ségi munkában – nyilatkozta Nagyné Pocsai 
Mariann, az alapítvány elnöke. Ültettek nö-
vényeket is, többek között mogyoró- és gala-

gonyabokrokat, alma és körtefát. A falfestést 
szemerés diákok készítették nyári gyakorlaton. 
Az újrahasznosított autógumikkal határolt vi-
rágágyásokat az osztályok maguk gondozzák 
majd.

eljutáSi veRSennyel indult a 
15. euRópai MoBilitáSi Hét

Megújult a göRöMBölyi SpoRtpálya 
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Győzelmekkel rajtolt a címvédő 
DVTK Jegesmedvék a MOL Ligában

 a világBajnokSágRa kéSzülve

IsMéT a VéGén TaLáLT be a DIósGyőr



Miskolci NaplóHirdetés10

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

Az akció érvényes: 

2015. 09. 19-tól 2015. 09. 25-ig 
Tomi Compact mosópor 1,5 kg, 1,4 kg, 733 Ft/kg 1099 Ft

Tomi Power gél, 2,64 l, 833 Ft/l  2199 Ft

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

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

Vanish Gold folteltávolító, 940 ml, 2445 Ft/l 2299 Ft

Viaszos vászon asztalterítő 140 cm széles 799 Ft/fm

Fregolik, vasalóállványok, ruhaszárítók, bevásárlókocsik 

nagy választékban kaphatók.

A Miskolci Kulturális Központ  
Nonprofit Kft. 

pályázatot hirdet

munkakörre a Diósgyőri várba. 

A munkakörbe tartozó feladatok:
az idegenvezető-tárlatvezető feladata a Diósgyőri vár ki-
állításainak bemutatása és a látogatók széles körű tájé-
koztatása a hely nevezetességeiről. A tárlatvezetés korhű 
jelmezben történik, melyet az intézmény személyre szó-
lóan biztosít a munkavállalónak.

Az álláspályázat részletei megtalálhatók a  
www.ifihazmiskolc.hu és a www.diosgyorivar.hu honlapokon.

 A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton  
munkaugy@ifihazmiskolc.hu címen keresztül. 

 idegenvezető-tárlatvezető

A pályázatok benyújtásának határideje:  
2015. október 1., 12 óra

Lendítse fel üzLetét! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül Miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

Rendelésfelvétel: terjesztesmiskolc@gmail.com, 
illetve a 70/577-8148-as telefonszámon.

első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

JELENTKEZZEN

N Á L U N K !
Miskolc területén kiadvány, 
reklámújság terjesztéshez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

Feladat ellátása reggeli órákban, 
több napon hétvégén is!

Megfelelő munkavégzés esetén 
tisztességes bérezés!

Jelentkezni: Folyamatosan

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?
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!

rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.



A szirmai plébániatemp-
lom Fájdalmas Anya búcsúját 
szeptember 20-án vasárnap, a 
11 órakor kezdődő szentmi-
sén ünneplik meg, melyet Ba-
log Gyula kanonok, újgyőri 
plébános mutat be. Ezen a na-
pon mocorgós szentmise lesz 

a mindszenten, a millenniu-
mi-teremben, 16 órai kezdettel.

Jövő vasárnap lesz az avasi 
Ige-templomának búcsúün-
nepe. Már szerdától lesznek 
délutánonként közös prog-
ramok, előadások, filmve-
títések. Szeptember 24-én, 

csütörtökön, egész napos 
szentségimádás lesz a temp-
lomban, 26-án, szombaton 
pedig idén is megrendezik a 
miskolci katolikus egyház-
községek napját. 9 órától a 
templom előtti téren és az 
iskola mögött főzőverseny, 
gyermekprogramok, sport-
vetélkedők lesznek. Szep-

tember 27-én, Szentírás va-
sárnapján, fél 11 órakor lesz 
a búcsúi ünnepi görög kato-
likus liturgia, melynek szó-
noka Palánki Ferenc püspök, 
mindszenti plébános lesz. 18 
órakor a szentmisét András 
Attila jezsuita plébános mu-
tatja be és mond lelkigyakor-
latos szentbeszédet.

Szeptember 19. szombat 
LÚDAS MATYI MeSe-
jáTék 10:00 | KAMARA 
Bérletszünet Jegyvásárlás

kILéPŐ 19:00 | JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás

Szeptember 19. éjSzAkA 
A SzínházbAn

Akik be szeretnének tekin-
teni a színfalak mögé és meg-
nézni, hogyan dolgoznak a 
Miskolci Nemzeti Színház ren-
dezői, színészei, azok számá-
ra igazi élményt jelentenek a 
szeptember 19-i, esti nyílt pró-
bák. A színészek körbevezetik 
az érdeklődőket a játszóhelye-
ken, ahol az előkészületben 
lévő előadások próbái zajlanak 
majd. Este nyolc órától éjfé-
lig az érdeklődők megtekint-
hetik, hogyan készül Puccini 
klasszikus operája, a Tosca és 
megismerhetik Romulust, az 
utolsó római császárt is, aki 
tyúkjaival bíbelődve nézi vé-
gig birodalma hanyatlását. De 

a New York-i dokkmunkások 
élete is megelevenedik a Ka-
maraszínházban a Pillantás a 
hídról történetében, amely a 
görög tragédiák feszültségével 
mesél a tiltott szenvedélyről, az 
árulásról és az önbecsapás kö-
vetkezményeiről. Az orosz A. 
P. Csehov egyik legszebb drá-
mája, a Ványa bácsi pedig ismét 
bebizonyítja nekünk: az élet 
változhat, de az érzések nem.

Szeptember 23. szerda 
LÚDAS MATYI MeSejá-
Ték 14:00 | KAMARA BÉR-
lETSZüNET Jegyvásárlás

Szeptember 24. csütörtök 
ToScA oPerA 18:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Jezsuita bérlet

Szeptember 25. péntek 
ToScA oPerA 19:00 | 
NAGYSZÍNHÁZ Bemutató 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet

2015. szeptember 19. | 38. hét | XII. évfolyam 38. szám
Miskolci napló – A város lapja

programajánló
program/közélet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Szeptember 21. hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 

Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23  Program-
Pont 18.30 Miskolci Napló, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Idő-
járásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23  ProgramPont 19.30 Dobozfilmek 20.00 
Miskolc Ma ism.  20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23  ProgramPont 
20.30-06.00 Képújság

Szeptember 22. 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 Mérkőzés 21.00–06.00 Képújság

Szeptember 23. 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 24. 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 25. 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  Egészségpercek 19.00 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 26. 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 Óvatlan fejvadászok, amerikai film 22.30–07.00 Képújság

Szeptember 27. 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 

Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzatának közgyűlése 
2015. október 1-jén (csütörtökön) 8 órai kezdettel közmeghall-
gatást tart a miskolci polgármesteri hivatal közgyűlési termében 
(Miskolc, Hunyadi utca 2. tetőtér). A közmeghallgatáson a vá-
ros polgárai és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közér-
dekű ügyben szólalhatnak fel. Bővebben l. előző számunkban.

HOM, Papszeri Kiállító Épület 
Szeptember 18-25. A Herman Ottó Mú-

zeum és a Miskolci Galéria kiállítása-
it a kerékpárral érkezők a mobilitási 
héten kedvezménnyel látogathatják. 

Szeptember 25. 14 óra. EURÓPAI MOBI-
LITÁSI HÉT. Záró rendezvény, sajtótá-
jékoztatója.

Zenepalota
Szeptember 23. 19 óra. Belvárosi Zenei 

Esték. A Lanner Kvartett (tagjai a Bu-
dapesti Fesztiválzenekar művészei) 
Bécs aranykora című koncertje. Az est 
folyamán Strauss, Schubert és Lanner 
népszerű dallamai csendülnek fel. A 
belépés díjtalan. 

Pannon-tenger Múzeum
Szeptember 25. 18-22 óra. KUTATÓK ÉJ-

SZAKÁJA. Ezen az estén a tudomány 
sokszor titokzatosnak vagy a hétköz-
napoktól távolinak tűnő világa meg-
mutatja a szórakoztató oldalát. 

Görömbölyi pincesor
Szeptember 19. 9 órától. Szüreti nap. 

Főzőverseny, szőlő szépségverseny, 
borkirálynő választás, látvány szilval-
ekvárfőzés, árusítás. Árusok, vendég-
látás, fröccsértékesítés, természet-
gyógyász, gyermekprogramok. 

Belvárosi liget
Minden pénteken 7-13 óráig. Miskolci 

biopiac – bioélelmiszerek közvetle-
nül a termelőktől. A biopiac szerve-
zője az Észak-Magyarország Flórája 
Faunája Alapítvány.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár 
Szeptember 23. 16.30. 80 éve született 

Hajdu Gábor. Az író Nászcsók Káintól 
című kötetének bemutatója. 

Petőfi Sándor Könyvtár - II. Petőfi 
Könyvtári Napok. 

Szeptember 25. 16.30. Ablak a világomba 
– Tóth-Kane Kumba Dada festményei-
ből rendezett kiállítás megnyitója. 

Szeptember 26. 10 óra Csiribiri együttes, 
11.30 óra Miskolci Majorette Együttes 
utánpótlás csoportja, 12.30 óra Bár-
sony tánccsoport, 13.30 óra Bácsal-
mási Gréta, a Kaméleon Musical Szín-
ház művésze, 15 óra Mintha zenekar 
16.30 óra Ildi Rider zenekar. 

Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Szeptember 27. 10 órától. II. Csabai 

Szüreti Nap. Lovas kocsis felvonulás, 
sramli koncert, szőlő darálás, prése-
lés, mustkészítés, kutya-szépségver-
seny, és még sok más jókedvű prog-
ram, a zenés produkciókban fellép 
Eperjesi Erika, Kincses Károly, Gáspár 
Anni, Sarkadi László de ott lesz az 
Avas Néptánc Együttes és a Kalamaj-
ka bábszínház is.

novák józsefné önkormányzati képviselő, 
2015. szeptember 21-én (hétfőn), utcafórummal 
egybekötött burgonyavásárt rendez 14 órától 
a dél-kiliáni parkolóban és 16 órától a Pálosok 
parkjában a Coop ABC-nél.

Hubay györgy önkormányzati képviselő, ut-
cafórummal egybekötött burgonyavásárt rendez 
2015. szeptember 22-én (kedden), 14 órától a Szent 
Anna téren, a volt Domus áruház parkolójában.

Hollósy andrás önkormányzati képviselő, ut-
cafórummal egybekötött burgonyavásárt rendez 
2015. szeptember 22-én (kedden), 16 órától a Ba-
lázs Győző téren.

Deák-Bárdos mihály önkormányzati képvise-
lő, utcafórummal egybekötött burgonyavásárt 
rendez 2015. szeptember 23-án (szerdán), 13.30 
órától a Győri kapu 101. sz. alatti orvosi rendelő-
nél, 15.30 órától a Stadion utcai parkolónál és 
17.30 órától a Torontáli utcánál.

glatz Katalin önkormányzati képviselő, utca-
fórummal egybekötött burgonyavásárt rendez 
2015. szeptember 24-én (csütörtökön), 14 órától 
a Középszer u. 11-17. sz. előtti parkolóban és 16 
órától az avasi postánál.

Kovácsné Budai mária és Kiss já-
nos önkormányzati képviselők, ut-
cafórummal egybekötött burgonya-
vásárt rendeznek 2015. szeptember 
25-én (pénteken), 14.30 órától a Jókai 
Ref. Általános Iskola melletti parkolóban és 16.30 órától a 
Tízes honvéd u.12. sz. melletti parkolóban.

Kovácsné Budai mária önkormányzati képvi-
selő, utcafórummal egybekötött burgonyavásárt 
rendez 2015. szeptember 26-án (szombaton), 8 
órától a Mátyás király utcai ABC mellett.

molnár péter önkormányzati képviselő, utca-
fórummal egybekötött burgonyavásárt rendez 
2015. szeptember 26-án (szombaton), 11 órától 
a Vörösmarty u. 43. sz . melletti parkolóban (a 
Szinva ABC-vel szemben).

UTCaFórUmoK 
Bartha györgy önkormányzati képviselő 2015. 

szeptember 23-án (szerdán) 17 órától közbizton-
sági fórumot tart a berekaljai Szent Ferenc Általá-
nos Iskolában. Meghívott vendégek: Miskolc ren-
dőrkapitánya, a diósgyőri rendőrőrs parancsnoka, 
Diósgyőr közösségi rendőrei, Miskolc rendészeti és közterü-
let-felügyelet vezetője, a diósgyőri polgárőrség vezetője.

KÖZBIZTonSágI FórUm  

KÖZmegHallgaTáS

egyházi hírek, események

Békéltető testületek 
- új szabályok 

Miskolci olvasónk 
egy masszázs fo-
tel vásárlásába ug-
rott bele meggondo-
latlanul. Néhány 
nap múlva írás-
ban elállt a szer-
ződéstől, az eladó 
azonban nem fi-
zette vissza a vétel-
árat. Kérdezi, hogy 
a fogyasztóvédel-
mi békéltető testü-
let előtti eljárásban, milyen 
reményei vannak a pénze 
visszaszerzésére.

A békéltető testület előtt 
a fogyasztó vitás ügyének 
rendezését kísérelheti meg, 
egy ingyenes eljárás kere-
tében. A békéltető testület 
nem hatóság, hanem egy al-
ternatív vitarendező fórum. 
A panaszosnak a kérelmét 
írásban kell benyújtania, 
mellékelve az ügyre vonat-
kozó iratok másolatát is. 

A 2015. szeptember 11-én 
hatályba lépett törvénymó-
dosítással jelentős változás 
következett be a békéltető 
testületi eljárásban. A tör-
vénymódosítás szankciót 
helyez kilátásba, ha az érin-
tett vállalkozás nem közre-
működő a vita megoldásá-
ban, ezért várhatóan megnő 

a békéltetés eredményessé-
ge. A törvény kötelezővé 
teszi a vállalkozás kép-

v i s e l ő j é ne k 
s z e m é l y e s 
me g je le né -

sét a békéltető 
testület eljárásában, 

amely az adott vál-
lalkozás székhelye, 
telephelye szerin-

ti megyében lévő 
békéltető testület 

előtt folyik. Amennyiben a 
vállalkozás székhelye vagy 
telephelye nem a területileg 
illetékes békéltető testületet 
működtető kamara szerinti 
megyébe van bejegyezve, a 
vállalkozás együttműködé-
si kötelezettsége a fogyasztó 
igényének megfelelő írásbe-
li egyezségkötés lehetőségé-
nek felajánlására terjed ki.

Az együttműködési köte-
lezettségét megsértő vállal-
kozásról a békéltető testület 
értesíti a székhelye szerint 
illetékes fogyasztóvédelmi 
hatóságot, mely hatóság bír-
ság kiszabására kötelezett. 
Kis- és középvállalkozá-
sok esetében,15 ezer forint-
tól 500 ezer forintig terjedő 
büntetésre lehet számítani.    

STraSSBUrger gyUla  
ügyvéD

a jogáSZ válaSZolSZÍnhá ZI MŰSOR 
szeptember 19-25.

Kormányhivatali híreK
Szeptember 23-27. között 

Budapesten, a Hungexpón 
tartják az ország legnagyobb 
mezőgazdasági seregszem-
léjét. Az Országos Mező-
gazdasági és Élelmiszeripari 
Kiállítás és Vásár Magyar-
ország legnagyobb és legré-
gebbi agrárgazdasági ren-
dezvénye. Az öt nap alatt a 
látogatók megismerhetik ha-
zánk ízeit, termékeit, kultú-
ráját, értékeit és valamennyi 
tájegységének különlegessé-
geit. A legnagyobb újdonság 
a régiós megjelenés, amely a 
helyi mezőgazdaság, a régió 
hagyományainak bemutatá-
sával hozza közel a látogató-
hoz Magyarország tájait. 

***
A tavalyi év során a ha-

zai védőoltási rendszerbe, 
a méh nyakrák-megelőzési 
program részeként beveze-
tésre került a humán papil-
lomavírus (továbbiakban: 
HPV) elleni védőoltás. Azok 

a leá-
n y o k 
kaphat-
ják meg a térítésmentes vé-
dőoltást, akik betöltötték a 
12. életévüket és az adott év 
szeptemberében kezdik meg 
az általános iskola VII. osz-
tályát (7. évfolyamát). A vé-
dőoltás önkéntes, annak be-
adásához a szülő/gondviselő 
írásbeli nyilatkozata szük-
séges. A HPV két típusa fe-
lelős a méhnyakrákok 70%-
ának kialakulásáért. Az 
oltás védelmet nyújt a ma-
gas kockázatú HPV típusok 
okozta méhnyakrák, méh-
nyakrák-megelőző állapot és 
a tartósan fennálló fertőzés 
ellen. A védettség eléréséhez 
két, hathónapos időközzel 
beadott oltásra van szükség, 
amelyet a gyermek az isko-
lájában kaphat meg. Az első 
oltásra 2015. októberében, a 
másodikra 2016. áprilisában 
kerül sor. 
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Nyerges vontató és  
villamos ütközött 

Nyerges vontató és menetrend szerint közlekedő villamos üt-
között Miskolcon szeptember 11-én reggel, a Kilián városrész-
ben, a nagypostánál. A markológépet szállító nyerges vontató 
olyan nagy ívben vette a kanyart, hogy szinte legyalulta az arra 
közlekedő villamos egyik oldalát, majdnem az összes ablakát 
betörte. A villamos utasainak az ijedségen kívül nem lett bajuk, 
két, az út mellett dolgozó munkás azonban megsérült. Egyi-
küket a helyszínen ellátták, a másikat szemsérüléssel kórház-
ba szállították. A helyszínelés idején villamospótló autóbuszok 
jártak az Újgyőri főtér és Felső-Majláth végállomás között. Az 
MVK Zrt. tájékoztatása szerint, a vontató vezetője elismerte fe-
lelősségét a több tízmilliós anyagi kárral járó ütközésért.

Zebrán gázolt – tragédia Tiszaújvárosban
Halálos közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetésé-

nek megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság M. B. 48 éves 
lengyel állampolgárral szemben. A nyomozás adatai szerint a 
gyanúsított az általa vezetett kamionnal szeptember 14-én 9 óra 

45 perckor 
Tiszaújváros-
ban, az Örösi 
úton lévő 
gyalogátkelő-
helyen nem 
biztosított el-
sőbbséget a 
zebrán átha-
ladó gyalo-

gosoknak. A jármű elütött 
egy 17 hónapos kislányt 
és 52 éves nagymamáját, 
akik olyan súlyos sérülé-
seket szenvedtek, hogy a 

helyszínen életüket vesztették. A gyermek édesanyja nem sérült 
meg. A megyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osz-
tálya bűnügyi őrizetbe vette a lengyel kamionsofőrt. 

Halál a pofon után
Halált okozó testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott 

gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya S. Ádám 25 
éves kisgyőri lakossal szemben. A nyomozás adatai szerint a gya-
núsított 2015. augusztus 30-án 16 óra körül egy kisgyőri szórako-
zóhelyen, kártyaadósság miatt pofon vágta 39 éves ismerősét, aki 
akkor nem szenvedett látható sérüléseket. Később azonban rosz-
szul lett, majd szeptember 1-jén elhunyt. Az elsődleges szakértői 
vizsgálatok alapján a korábbi bántalmazás ok-okozati összefüg-
gésbe hozható a 39 éves férfi később bekövetkezett halálával.

Feketemunkás szállította az EKÁER-szám nélküli zöldséget
Két tonna zöldséget foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhiva-

tal (NAV) pénzügyőrei B.-A.-Z. megyében. A szlovák határ kö-
zelében, Büttös és Buzica között állították meg a pénzügyőrök a 
láthatóan túlterhelt mikrobuszt, melynek raktere tele volt zöldsé-
gekkel - mintegy 450 kg paradicsomot, 120 kg zellert, 1145 kg ká-
posztát, 100 kg, céklát, 500 kg hagymát, 50 kg karalábét és 600 kg 
répát találtak. A szállítmány nem volt bejelentve az Elektronikus 
Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszerbe (EKÁER), és a gépko-
csivezető az áru eredetét igazoló dokumentumokat sem tudott 
bemutatni. Emellett az ellenőrzésen kiderült: a gépjárművezető 
feketén dolgo-
zott a fuvaro-
zó cégnél. A 
pénzügyőrök 
értesítették a 
kormá nyhi-
vatal munka-
társait, akik 
elrendelték a 
sz á l l í t má ny 
megsemmisí-
tését.

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) Komoly terheket vállalt ma-
gára, és most nem biztos benne, hogy mindez tényleg annyi-
ra jó ötlet volt.  Ne feledje, ha könnyű lenne az út, a cél sem 

vonzaná olyan nagyon. Egy nagy lépés előtt áll, és ez bárkit megijesztene

Bika (április 21 - május 20) Mint mindig, most is túlteljesít va-
lamit, ami nem baj, de nem biztos, hogy erre most van ideje és 
energiája. Készen áll bármire, azt viszont nem jól viseli, ha nem 

tudja pontosan, mit is várnak Öntől. Így a feladatokkal sem könnyű haladnia.

Ikrek (május 21 - június 21) Készen áll egy nagy útra, szin-
te izgatott is amiatt, ami másokat talán megrémisztene. Ön 
azonban régóta készül erre, tudja, mit szeretne. Határozott, 

és ez akkor is segíteni fog, amikor valaki akadályozni próbálja.

Rák (június 22 - július 22) Az egyetlen dolog, ami most 
visszatarthatja, ha nem hisz magában. Lehet, hogy mások is 
megpróbálják elbizonytalanítani, de ez csak akkor sikerülhet, 

ha hagyja magát. Próbálj ebből is profitálni valahogy. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Jól halad az Ön előtt 
álló kihívásokkal, de vigyázzon, mert Oroszlánként hajlamos 
lehet rá, hogy túl korán elbízza magát. Maradjon alázatos a 

feladataival kapcsolatban, forduljon nyíltan, arccal az új kihívások felé.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Nem is gondolta, 
milyen gyorsan alakulnak majd a dolgok, és hogy milyen 
gyorsan találja magát olyan helyzetben, amikor már csak az 

Ön döntésén múlnak a dolgok. 

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Hiába lenne szüksé-
ge egy kis pihenőre, ez a hét egyik feladatot tartogatja a má-
sik után. Ragadja meg a munka végét, mert csak így dőlhet 

majd elégedetten hátra a következő napok hajrája után. A tervezés a kulcs

Skorpió (október 24 - november 22) Régi sebeket hasogat-
hat fel az emlékezés, és egy olyan személy is előkerülhet most, 
aki régebben az élete szerves része volt. Ne ijedjen meg az em-

lékektől, hozza ki belőlük a legjobbat. Önnek kell megoldásokat találnia.

Nyilas (november 23 - december 21) Ami eddig könnyen és 
gyorsan ment, az most hirtelen fejtörést okozhat. Lehet, hogy tu-
dat alatt már érzi, hogy itt az ideje újragondolni a dolgokat, és ta-

lán más irányt venni. Ha egyszer meghozott egy döntést, tartsa ahhoz magát.

Bak (december 22 - január 20) Viszi magával a lendület, ezen 
a héten szinte megállíthatatlan, nincs olyan, ami ne sikerülne. Ha 
belejött a dologba, érdemes egy régi problémát is elővenni, most 

még azt is megoldhatja. Próbálja sikereit anyagi haszonná tenni.

Vízöntő (január 21 - február 19) Lehet, most úgy érzi, Öné 
a világ, de ha nem reagál gyorsan a helyzetekre, hamar meg-
változhat a helyzet. Tartsa kézben a dolgokat, különben vala-

ki más hozza majd meg a döntéseit. Fogja fel így a dolgokat.

Halak (február 20 - március 20) Ne legyen önmaga ellen-
sége, és ne tartsa vissza magát, amikor a siker már közel van. 
A félelem megbéníthatja akkor is, ha egyébként nem lenne 

oka az aggodalomra. Ne ijedj meg a kihívásoktól, menjen elébük.

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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Ez nem kacsa: spanyolországi utazást nyerhet a leggyorsabb 
gumikacsa tulajdonosa szeptember 19-én, a Helynekem Kacsa-
nap futamán! Szombaton immár harmadszor rendeznek ka-
csanapot a Szinva teraszon. A szervező Helynekem ezúttal is jó 
hangulatú családi napra várja a miskolciakat, akik számos szó-
rakoztató programon vehetnek részt. A nagy kacsaversenyt este 
6 órakor indítják el a Nagyváthy János utcai Szinva hídtól, az 
első helyezett kétnapos spanyolországi utazást nyer.

A  hét fotója
F. KAdERjÁK CsillA  
FElvéTElEKacsanap

A korábbi évekhez hasonlóan, idén sem csupán a filmek rajongóira gondoltak a Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál 
szervezői. A zenekedvelők, bulizni vágyók is találhattak, találhatnak kedvükre való kikapcsolódást a rendezvénysorozat prog-
ramjai között. Az elmúlt hétvégén, a Jameson színpadon fellépett mások mellett Deniz, a Muriel, a Wellhello, a Paddy and the 
Rats, a Skyfanatic, a The Carbonfools és a Cloud9+. A sikert pedig mi sem bizonyítja jobban, mint a Szent István téren össze-
gyűlt hatalmas tömeg, amely szemmel láthatóan kitűnő hangulatban bulizta végig a koncerteket.                 FoTó: F. KAdERjÁK Cs. 

CiNE-buli
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