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Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív 
Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gon-
dolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és 
Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 éve-
sen mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk. Éle-
tük nagy felfedezésének érzik a módszerrel való meg-
ismerkedést. Azóta ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig 
tizenhárom nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsgát. 
Zsófi pedig 18 éves „kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már 
tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítménye korosztályában egyedülálló.

Könnyedén, három-négyhavonta tettek középfokú nyelvvizsgát, a 
felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, 
manapság gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a vég-
zősök fele nem veheti át diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával a 
nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három do-
log, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész, 
mondat és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segít-
ség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi 
anyagát – ezt a lányok eredményei is bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra, sőt – újra elővéve – bár-
mikor felfrissíthetjük vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene iratkoz-
nunk egy nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi honlapon található, illetve az előadáson, 
ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden olyan emberből sikeres nyelv-
tanuló, aki valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek 

bemutatója!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége 

az önálló beszédgyakorlás, 
egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, 
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, 

OROSZ, PORTUGÁL, 
HOLLAND, ESZPERANTÓ, HORVÁT

tananyagok megtekinthetők 
és 21990 Ft-os egységáron 

megvásárolhatók:

MISKOLC:
2015. október 5. (hétfő) 
és 12. (hétfő) 17-19 óráig
ITC Székház – díszterem 

(Mindszent tér 1.)

EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!
TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!

Csütörtökön elbontották 
az utolsó épületet is 

az egykori Békeszállón. 
A telep korábbi lakói 

hosszú időn át megkeserítették 
a környékbeliek életét 

A lovas sportok is birtokba vették a nemrégiben átadott 
Lovagi Tornák Terét, a múlt szombati pályaavató díjugrató bajnokságon.

a Lovagi 
Tornák Tere

JÓL VIZSGÁZOTT
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Ez a nyomortElEp is mEgszűnt!
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Kedden átvették a munkaterületet a fel-
ső-majláthi Bagolyvár felújítását, átalakí-
tását végző kivitelező cégek munkatársai. 

Az épületet – rossz statikai állapota miatt 
– visszabontják addig, ameddig szükséges. 
Arra viszont ügyelnek a kivitelezők, hogy – 
a miskolciak kérésének megfelelően – az új-
jáépített Bagolyvár ugyanolyan legyen, mint 
a régi. Az évek óta üresen álló épületet több 
mint fél milliárd forint pályázati pénzből 
építik át. Többfunkcióssá alakítják, a jegy-
pénztár mellett turisztikai információs pont, 
csomagmegőrző és kerékpárkölcsönző is lesz 
benne. Az emeleten az MVK Zrt., az Észa-
kerdő Zrt. és az Önkormányzati Rendészet 
nyithat irodákat. Fűtési rendszere környe-
zetbarát lesz, geotermikus energiával. 

felújítják a BagolyVárat

Az illegális bevándorlás hullámai 
egész Európát robbanással fenye-
getik. Szeptember 22-ig a Magyar-
ország határait illegálisan átlépők 
száma meghaladta a 230 ezer főt – 
mondta el Sebestyén László miskolci 
Fidesz-elnök pénteki sajtótájé-
koztatóján. 

Sebestyén László kiemelte: 
Magyarország nemzeti kon-
zultációt hirdetett és a ma-
gyar nép úgy döntött, meg 
kell védeni a határainkat. A 
kormány ennek megfelelően 
egyértelmű lépéseket tett. 
A szerb – magyar határsza-
kaszon elkészült a műszaki 
határzár, a magyar – horvát 

határon pedig jelenleg is épül. A jogszabá-
lyokat is szigorították.

Orbán Viktor miniszterelnök 6 pon-
tos javaslat csomagot állított össze az 

EU-nak a menekült válság rende-
zésére. A magyar kormány 

döntéseit már vezető nyu-
gat-európai politikusok is 
dicsérik. – A schengeni 
egyezményben is rög-
zített kötelezettségünk 
az ország és az unió 
külső határainak vé-
delme. Mivel az Euró-
pai Unió nem képes rá, 
Magyarországnak kell 

megvédenie saját és az EU 
határait is – hangsúlyozta a 
politikus. 

fidesz: Meg kell védenünk a határainkat!
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Csütörtökön elbontották az utolsó 
épületet is az egykori Békeszállón. 
A telep korábbi lakói hosszú időn 
át megkeserítették a környékbeliek 
életét.

Csütörtök délután, Miskolc nyomor-
telep-felszámolási programja keretében, 
az utolsó házat is lebontották az egyko-
ri Békeszállón. A telep korábbi lakói sok 
bosszúságot okoztak a környéken élő 
embereknek. Dancs József elmondása 
szerint mindennapos volt a zenebona, a 
hangos buli, verekedés. Sokszor a rend-
őrséget is ki kellett hívni, „nem volt egy 
nyugalmas hely” - fogalmazott.

A lepusztult épületekkel a problémás 
lakók is eltűntek, ami a terület képvi-
selője szerint nagy megkönnyebbü-

lés az itt élőknek. Hu-
bay György elmondása 
szerint a környékbeli-
ek már régóta várták ezt 
a pillanatot. Megígértük, 
teljesítettük. A jövőt tekintve 
pedig úgy gondoljuk, hogy itt egy 
élhető és szép kertvárosi környezet fog 
kialakulni – tette hozzá a képviselő.

A miskolci önkormányzat 2013-ban 
kezdte meg a nyomortelepek felszámo-
lását. Azóta a város több pontján sike-
rült elbontani a lepusztult épületeket. 
Soós Attila, a városi közgyűlés Fidesz 
frakciójának vezetője kiemelte, ezen a 
területen az utolsó emblematikus épü-
letet bontották most le. – Ugyanúgy, 
ahogy megszűntek a nyomortelepek az 
Álmos, a Gizella és a Dráva utcákban, 

s ahogy hamarosan megszűnnek a Szá-
mozott utcák területén is – mondta el 
Soós Attila.

Mint elhangzott, az önkormányzat 
minden esetben jogszerűen jár el. An-
nak, akinek határozatlan időre szólt a 
szerződése és rendesen fizette a költsé-
geket, cserelakást biztosítanak. Igyekez-
nek segíteni azokon is, akiknek határo-
zott időre szól a megállapodása. Azokat 
viszont, akik nem fizettek és nem tar-
tották be a társadalmi együttélés szabá-

lyait, kilakoltatják. Az eddigi tapaszta-
latok alapján a lakók 30-35 százalékával 
sikerül megegyeznie az önkormányzat-
nak – nyilatkozta Scweickhardt Gyula 
polgármesteri biztos. 

Soós Attila kiemelte, a telepfelszámo-
lás nem áll meg, amíg lesznek nyomor-
telepek, az önkormányzat folytatja a 
munkát, ahogy azt korábban ígérte. A 
telepfelszámolás eddigi eredményeiről 
szólva elmondta: a Búza tér 4. és a Szend-
rei utca 1. sz. alatti épületek bontásával 
2013. év első negyedévében egyszerre 
10 épület és több tucat ingatlan szűnt 
meg. A Petőfi tér 3. sz. alatt lévő épüle-
tet két esztendővel ezelőtt értékesítette a 
MIK Zrt, a bérlemények „felszabadítá-
sa” után. A hírhedt Álmos u. 24. számú 

ingatlan 6 épületből és 38 bérleményből 
állt. Az épület bontása megtörtént.

A Dráva u. 1. szám alatti épületben 
egy magántulajdonos maradt. Az épü-
let részleges bontása 2014-ben megtör-
tént. A Gizella u. 13. szám alatti épü-
letben 13 lakás volt, ebből 7 lakásban 
lakott jogcímes bérlő. Az ingatlan érté-
kesítése megtörtént. A Békeszálló telep 
7. és 10. szám alatt összesen 7 illetve 8 
lakás volt, az épületek bontása megtör-
tént. A Negyedik utca 9-11-ben 4 la-
kás volt. Az épület bontása megtörtént. 
2015-ben eddig a Hatodik u. 1–3. szám 
alatti épület négy és a Békeszálló telep 
13. szám alatti ingatlan 8 lakását bon-
tották le a nyomortelep-felszámolási 
program keretében.

elbontották a Békeszálló  
utolsó épületét

Újabb nyomortelep szűnt meg miskolcon!

Az egykori Kertész, ma Herman 
Ottó utca környékén öntözéses ker-
tésztelepek voltak, míg a Szinván túl (a 
folyási irány jobb oldalán) alakult ki az 
az ipartelep, amely először a téglagyá-
rat, később a textilgyárat, a múlt szá-
zad első negyedétől pedig az üveggyá-
rat jelentette, illetve foglalta magába. 
Számos parcellázás, még több parcellázási terv és kísérlet után alakult ki a mai 
Gábor Áron-Tatár-Bercsényi Miklós u. és Szinva által határolt területen a Béke-
szálló. Dobrossy István tanulmánya szerint a telep kialakulása nincs összefüg-
gésben a múlt század első felének itteni ipari tevékenységével, nem a munkások 
elhelyezésére szolgáló, történeti múlttal és értékkel rendelkező kolóniáról van 
szó. A második világháború utáni első városrendezéshez kötődő építkezések 
felvonulási épületei, akkor ideiglenesnek képzelt, de aztán sokáig megmaradt 
munkáslakások voltak itt, amelyek lakói az eltelt évtizedekben kicserélődtek, az 
épületek pedig fokozatosan és veszélyesen lepusztultak. A gettósodás, a város 
más nyomortelepeihez hasonlóan, itt is akkor indult be igazán – s a helyzet ak-
kor vált a környékbeliek számára elviselhetetlenné – amikor a fészekrakók, az 
ismert körülmények között, tömegével elkezdtek beözönleni Miskolcra, s a vá-
ros nyomortelepeire vonzották a hozzájuk hasonlókat.
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Szeptember 24-e és 28-a között 
a város több pontján végeznek 
úgynevezett gépláncos, útjaví-
tási munkákat – tájékoztatott 
Pásztor Imre, a Miskolc Holding 
Zrt. kommunikációs vezetője. 

Szeptember 24-én a Szeles utcán 
az Állomás utca – Eperjesi utca kö-
zötti szakaszon, szeptember 24-én 
és 25-én pedig a Kiss Ernő utcán, 
a Thököly utca közúti híd előtt, a 
belváros felé haladó két forgalmi 
sávban végeznek útjavítási mun-
kát. A Kiss Ernő utca másik ré-
sze is érintett, a Vasgyári utcától 
a belváros felé haladó két forgal-
mi sávban lesz szeptember 24-én 
aszfaltmarás, 25-én aszfaltozás. A 
Szeles utcán szombaton és vasár-
nap a 26-os út csatlakozásától a 
taxiállomásig terjedő szakaszon a 

belváros irányába vezető 3 forgal-
mi sávban végeznek aszfaltmarást 
és aszfaltozási munkákat. A Sze-
les utcára tervezett munkát szom-
baton 12 óra után kezdik, hogy a 
Búza téri piac délelőtti forgalmát 
és a buszjáratok délelőtti közle-
kedését ne zavarják. A kivitelezés 
időtartama alatt, a forgalomirá-
nyító jelzőlámpákat kikapcsolják, 
a közlekedők figyeljék az ideig-
lenesen kihelyezett jelzőtáblákat 
és a jelzőőröket. A 32- es és 24-es 
autóbuszok megállóhelyeit ideig-
lenesen áthelyezik, erről az MVK 
Zrt. helyszínen tartózkodó mun-
katársai tájékoztatják az utazókat. 
A Dózsa György utca Mátyás ki-
rály utca - Pallos utca körforgalom 
között szeptember 25-28-ig végez-
nek aszfaltmarási majd aszfaltozá-
si munkákat.

Második alkalommal rendezik meg 
Miskolc belvárosban a közfoglalkoz-
tatási kiállítást, amely idén kétna-
posra bővült. Az idei kiállítás vásár 
is egyben, pénteken és szombaton 16 
járás 114 településének standját láto-
gathatjuk meg.

A rendezvényt Hoffmann Imre köz-
foglalkoztatási és vízügyi helyettes ál-
lamtitkár (alsó képünkön jobbról), 
Demeter Ervin megyei kormánymeg-
bízott és Kiss János alpolgármester nyi-
tották meg. Demeter Ervin lapunknak 
nyilatkozva kiemelte, a tiszta közterek, 
kitakarított utcák és patakmedrek na-
gyon fontosak egy település életében, 
a közfoglalkoztatás azonban ennél jó-
val sokrétűbb. 2011-ben már az érték-
teremtés került a közfoglalkoztatás kö-
zéppontjába. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében a legnagyobb a közfoglal-
koztatásra fordított összeg, csupán az 

egyik fő elemre, a mezőgazdasági prog-
ramokra mintegy 8 milliárd forint jut. 
Idén közel 40 ezer ember kap munkale-
hetőséget a közfoglalkoztatás kereté-
ben. 

A közfoglalkoztatásnak abban kell 
segítenie, hogy az emberek visszakerül-
jenek a munkaerőpiacra, tovább tud-
janak lépni és már piaci körülmények 
között is megéljenek. Ennek feltétele, 
hogy értéket teremtsenek, olyat, amit 
értékesíteni is lehet – fogalmazott De-
meter Ervin.

Az első kiállítással szerettük volna 
feltérképezni és meg is mutatni, milyen 
értékes dolgok születhetnek a közmun-
ka keretében - legyen szó élelmiszerről, 
vagy akár egy tárgyban testet öltött öt-
letről – mondta el a kormánymegbízott. 

– A települések polgármestere-
inek meg kell találniuk azokat 
a foglalkozásokat, amiket a la-
kosok szívesen és magas szín-
vonalon tudnak művelni – tet-
te hozzá. 

Mint mondta, tavaly minden 
várakozást felülmúlt az a sokféle élelmi-
szer, amit a települések készítettek és a 
kiállításon a nagyközönség elé tártak. A 
rendezvény betöltötte szerepét: nagyon 
sok ötletet vehettek át egymástól a ren-
dezvényen résztvevő járások, települé-
sek. Szintén fontos tapasztalat volt ta-
valy – húzta alá Demeter Ervin –, hogy 
ezek a termékek nagyon sikeresek.

Így fogant meg a gondolat, hogy idén 
ne csupán kiállítást, hanem vásárt is 
tartsanak. Ugyanakkor időben is ki-
bővítették a rendezvényt, így idén már 
két napon keresztül van lehetőségük a 
látogatóknak, hogy megismerjék a ki-
állítókat, a termékeket és tájékoztatást 
nyerjenek, mi minden történik a köz-
foglalkoztatás keretei között – hangsú-
lyozta Demeter Ervin. 

Miskolc több pontján megújul a 
közvilágítás. A fejlesztés érinti a 
főközlekedési utakat és a parkokat 
is. A 451 millió forintos beruházás 
teljes összegét pályázatból finan-
szírozza a város.

Az idén megvalósuló európai uni-
ós projekt keretében mintegy 100 
helyszínen szerelnek fel korszerű 
LED-es lámpatesteket Miskolcon. 
A tervek szerint ez érinti a 3-as és a 
26-os főközlekedési út belterületén, 
az önkormányzat kezelésében lévő 
járda- és útvilágító lámpákat, 873 
darabot. Az úgynevezett parkvilá-

gítók közül 1510-et cserélnek, ami 
nem csupán a parkokban, sétányok 
mellett elhelyezett lámpákat jelenti. 
A társasházi övezetek utcai világí-
tása is korszerűsödik, lecserélik pél-
dául az ún. „kalapos” lámpákat, jobb 
megvilágítást kapnak a forgalma-
sabb útszakaszok. A korszerűsítés-
sel csökkenti a város a közvilágítás-
ra fordított energia-felhasználását is, 
2011-ben történt már hasonló világí-
tás korszerűsítés Miskolcon, akkor 
a Palóczy utcán 22, a Szemere kert-
ben 14 új LED-es lámpát telepítettek, 
amelyek 35 százalékkal fogyaszta-
nak kevesebb energiát elődeiknél.

IdeIglenes megállók, Vágányzár
Felső-Majláth végállomás területén, a Bagolyvár felújítási munkálatai 

miatt szeptember 22-től ideiglenesen szünetel az autóbusz közlekedés. Az 
építkezés a villamosforgalmat nem befolyásolja, az autóbusz közlekedés-
ben a lezárás érinti az 1-es, 5-ös, 15-ös, 54-es, 69-es és ZOO járatokat. A 
Majális-park irányába lévő Felső-Majláth megállóhely ideiglenesen átkerül 
a villamossín és az út között lévő peronra, ez lesz az 1-es, 69-es és 54-es au-
tóbuszok leszállóhelye, illetve az 5-ös, 15-ös és ZOO járatok induló helye. 
A belváros irányába, a Felső-Majláth megállóhelyről indul a 69-es és 54-es 
járat, illetve ez a leszállóhelye az 5-ös, 15-ös és a ZOO járatoknak is.

Szeptember 27-én, vasárnap, 6-tól 14 óráig a Diósgyőri Gimnázium – 
Felső-Majláth szakaszon villamosok helyett villamospótló autóbuszok 
közlekednek. Ugyancsak vasárnap a 2-es villamos csak a Tiszai pályaud-
var – Újgyőri főtér szakaszon közlekedik. Ezen a napon villamosok he-
lyett a Vasgyár felé az Újgyőri főtérről induló 9, 19, 21, 29, 67 és 68 jelzésű 
autóbuszok vehetők igénybe. 

A miskolctapolcai karsztforrások-
nak meghatározó szerepük van 
Miskolc város ivóvíz-ellátásában. A 
kutak vizét a bükki karszt biztosít-
ja, mely rendkívül érzékeny a felszí-
ni szennyeződésekre. A pénteken 
lezárult, csaknem hárommilliárdos 
fejlesztés, az új, korszerű, ultraszű-
réses technológia kiépítése jelen-
tősen hozzájárul a város ivóvízellá-
tásának biztonságához. 

A projektzáró ünnepségen Makai 
Martina zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt közszol-
gáltatásokért felelős helyettes állam-
titkár (képünkön középen) kihangsú-

lyozta, újabb mérföldkőhöz érkezett 
a térség fejlődése. Ez a beruházás a 
környezetvédelem szempontjából is 
nagyon fontos. Mindenkinek alkot-
mányos joga van az egészsé-
ges ivóvízhez, a kormány 
a jövőben is támogat-
ni fogja az ágazatot. 
Pfliegler Péter al-
polgármester a be-
ruházás kapcsán 
arról szólt, hogy a 
Zöld Város projekt-
hez több program is 
kapcsolódott már Mis-
kolcon, az elmúlt öt év során, 
jelentős kormányzati támoga-

tással. Így épülhetett meg például a 
szennyvíztisztító mellett a biogáz te-

lep, s most a miskolctapolcai 
víztisztító is, 2,8 milliárd 
forintból, száz százalé-
kos támogatással. Üszögh 
Lajos, a MIVÍZ Kft. ügy-

vezető igazgatója úgy fo-
galmazott, ez már 

a huszonegyedik 
század technoló-
giája. A víztisz-
títóban található 
nyolc szűrőegysé-

get magyar cégek-
ből álló konzorcium 

építette fel. 

led-es lámpákra cserélik a köztéri világítótesteket

átadták az új víztisztító berendezést miskolctapolcán

Nagyfelületű 
útjavítási munkák

közfoglalkoztatásI 
kIállítás- és Vásár

több mint száz település 
ötletei, értékei a belvárosban

3  
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l  TáTra kapujában:  
október 17.: 7.000 Ft/fő

l  Selmecbánya – SzenTanTal:  
október 24.: 6.500 Ft/fő

l  advenT zakopánéban: 
december 5.: 7.500 Ft/fő

l  advenT pozSonyban:  
december 12.: 7.000 Ft/fő

l  advenT kaSSán:  
december 12.:  4.500 Ft/fő

l  advenT máriacellben  
éS Grazban:  
december 12–13.: 34.000 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

.

Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása, 
korszerű víztisztítási technológia kiépítésével!

A miskolctapolcai karsztforrásoknak meghatározó szerepük van Miskolc város 
ivóvíz-ellátásában. A forrás kutak vizét a bükki karszt biztosítja, mely rendkívül ér-
zékeny a felszíni szennyeződésekre. Az új, korszerű, ultraszűréses technológia ki-
építése magas színvonalon biztosítja az egészséges vízellátást. 

Az ultraszűrő, a szűrőmembránnak köszönhetően, képes kiszűrni a vízből a 0,02 
mikronnál nagyobb részecskéket (baktériumok, vírusok), és eltávolítja az egyéb lebegő 
szennyeződéseket (kolloidok), valamint csökkenti a szerves anyagok (KOI) mennyiségét. 
Az ultraszűréses technológia előnye, hogy a szűrés közben az ivóvíz megőrzi a szervezet 
számára fontos ásványi anyagokat, és nem változtatja meg a víz kémiai egyensúlyát, meg-
őrzi eredeti, természetes sóösszetételét.

A fejlesztés átfogó célja a miskolctapolcai vízbázisról ellátandó lakosság jó és a jog-
szabályoknak megfelelő minőségű ivóvízzel való ellátása, valamint a vízmű korszerű, sta-
bil vízminőséget biztosító üzemeltetése.

Az Európai Unió támogatásával megvalósult a „Miskolc város ivóvízellátás biz-
tonságának javítása korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, Miskolc-Tapolca 
vízbázisának súlyos veszélyeztetése miatt” című, KEOP 
1.3.0/B/2F/09-2010-0001 azonosítószámú projekt. 
A beruházás összköltsége több mint 2,8 milliárd 
forint, melyből európai uniós támogatás 2,3 
milliárd forint, melyet a Környezet és Energia 
Operatív Programból elnyert támogatás 
fedez, a fennmaradó összeget pedig a 
kormányzat hazai forrásból biztosítja. A 
projekt az Európai Unió támogatásával, 
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával 
valósult meg.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket 
kedvezményes áron a Mis-
kolci 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

álláSleHeTŐSéG
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres  

az alábbi munkakör betöltésére:

GazdaSáGi üGyinTézŐ
A leendő munkatárs feladatai:

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

készítése
• Döntés előkészítésben való részvétel

A pályázóval szemben támasztott elvárások:
• Felsőfokú gazdasági végzettség előnyt jelent
•  Kontrolling, illetve gazdasági területen szerzett  

tapasztalat
•  Magabiztos számítástechnikai ismeretek,  

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

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

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

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

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

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

E-mail: info@mirehukoz.hu.  
Web: www.mirehukoz.hu

balneoterápia szakirányú
továbbképzés indul  
a miskolci egyetem  
egészségügyi karán

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar

magyarországon elsőként indul balneoterá
pia szakirányú továbbképzés egészségügyi dip
lomások számára.

Az egyedülálló speciális képzés indokoltságát a 
rohamosan fejlődő gyógyturizmus és egészségtu
rizmus adta lehetőségek és igények támasztják alá, 
hiszen hazánk köztudottan gyógyvíz nagyhatalom, 
mely adottság kiaknázásához megfelelő szakembe-
rek hiánypótló interdiszciplináris képzése szükséges. 
Célunk olyan korszerű balneoterápiai szakember kép-
zése, aki támaszkodva orvos- és egészségtudományi 
végzettségére tágabb kontextusban lát rá az ásvány- 
és gyógyvízzel történő gyógyító, megelőző és rehabi-
litációs tevékenységekre. 

egészségügyi diplomások számára újabb dip
lomát adó képzés elvégzésével az új ismeretek 
birtokában a balneoterápiai szakember képessé 
válik balneoterápiát tervezni, kivitelezni, gyógymó-
dokat összehangolni, infrastrukturális átalakításban, 
minőségfejlesztésben részt venni, valamint önál-
ló kutatást végezni. A hallgató a képzés által kuta-
tás-módszertani tanulmányokkal, marketing és jogi 
ismeretekkel ötvözve a hazai gyógyászatban egye-
dülálló és praktikus fizio- és balneoterápiás szaktu-
dással gazdagodik, amelyet az Egészségügyi Kar és 
az Műszaki Földtudományi Kar minősített oktatói
tól sajátíthat el. 

a 3 féléves képzés 2015. októberben indul. 
jelentkezési határidő: 2015. szeptember 30.

bővebb információ: http://ek.unimiskolc.hu/

miért érdemes nálunk dolgoznod?
Mert a legfőbb értékünk az Ügyfeleink és a Munkatársaink.
 
A Balogh Autószalonok és szervizek, Észak-kelet Magyarország egyik 
meghatározó autókereskedelmi cégcsoportja bővülő csapatába mis-
kolci telephelyeire 

autóvillamossági szerelő (elektromos autók) 
Feladata Miskolc első elektromos autó márkaszervizében Nissan és a 
PSA konszern tréningjeit sikeresen elvégezni. Ezután vár a folyama-
tos tanulás, a hybrid és elektromos autók karbantartása, garanciális és 
azon túli javítása. Szakirányú diploma előnyt jelent

autóvillamossági szerelő (hagyományos autók)  
Feladata a cégcsoport márkaszervizeiben a gyártók tréningjeit sikere-
sen elvégezni. Ezután vár az autók karbantartása, garanciális és azon 
túli javítása. 

autószerelő (hagyományos autók)  
Feladata a cégcsoport márkaszervizeiben a gyártók tréningjeit sikere-
sen elvégezni. Ezután vár az autók karbantartása, garanciális és azon 
túli javítása. 

autófényező  
Feladata a cégcsoport karosszéria szervizében egészséges, környezet-
barát üzemben, a legmodernebb technikákkal, színelemző és festék-
keverő rendszerekkel végzett javítás. Az előkészítő és fújási folyama-
tokra külön is lehet jelentkezni. 

amit nyújtunk 
Stabil, fiatalos, munkakörnyezet, teljesítménnyel, vagy tudással ará-
nyos kiemelt jövedelmek, és juttatások.
 
kapcsolat: 
Balogh Attila, balogh.attila@baloghauto.com; +36 70 332 0007
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Mint arról hírt ad-
tunk, Európai Polgá-
ri Díj kitüntetésben 
részesült a Spider 
Miskolci Mentőcso-
port. Az elismerést 
múlt pénteken vette 
át Lehóczki László, 
a csoport vezetője a 
népkerti Vigadóban 
Pelczné Gáll Ildikótól, 
az Európai Parlament 
alelnökétől. 

A miskolci átadóünnepségen 
részt vett és köszöntőt mondott 
Kriza Ákos polgármester, Sakir 
Fakili török nagykövet, Horváth 
Viktória, a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium kiemelt kül-
gazdasági kezdeményezésekért 
felelős nagykövete, díszvendég-
ként pedig Hatira Kaplant és 
családját köszöntötték. Hatirát 
Mancs, illetve a Spider mentő-
csoport kutatta fel és mentette 
meg az 1999-es izmiti földrengést 
követően Törökországban.

Sakir Fakili kiemelte, Törökor-
szágban minden magyart a testvé-

rüknek tekintenek. - Külön hálával 
tartozunk ennek a csapatnak, mi úgy 
tartjuk, ha egy embert megmentesz, 
az olyan, mintha ezer embert men-

tettél volna meg – tette hozzá a nagy-
követ. Hatira Kaplan felidézte né-

hány kórházi emlékét 
és meghatódva beszélt 
Mancsról is. - Szere-
tek mindenkit, aki itt 
van – mondta végül. 
Könnyekkel küszködő 
édesanyja kihangsú-
lyozta, soha nem fog-
ják elfelejteni Mancsot 
és Lászlóékat sem. 

Az Európai Polgári 
Díj kitüntetettjei saját 
országukban vehetik át 
az elismerést és meghí-

vást kapnak az októberben, Brüsz-
szelben megtartott központi díjá-
tadó ünnepségre is.

Európai ElismErés 
az életmentőknek

„szeretek mindenkit, aki itt van”
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Kovács Mária tudatos program 
alapján festi meg Miskolc jellegze-
tes helyeit, épületeit, még azokat 
is, amiket már csak képekről is-
merhetünk. Akvarelljei megőrzik 
a város arcának fontos részleteit, s 
előhívják a nézőből az emlékeket. 

A miskolci József Attila Könyv-
tárban rendezett kamarakiállítá-
son feltűnnek a belváros jellegzetes 
épületei, de kilátogatunk a képek se-
gítségével Lillafüredre, Tapolcára, 
Diósgyőrbe, sőt még a Tiszai pálya-
udvarra is. Akad olyan akvarell, ami 
már „vezetést” igényel, hiszen a mai 
miskolciak többsége nem ismerte, 
nem ismerhette például a régi Anna 
szállót és a bungalót. Ez a „városné-
zés” egy olyan tudatos munka része, 
ami messze nem ért még véget.

A kiállítás megnyitóján Tóth Ar-
nold, a Herman Ottó Múzeum igaz-
gatóhelyettese felhívta a figyelmet: 
az 1920-as években, felismerve, hogy 
gyors változások előtt áll a város, Se-
lyebi Kiss Lajos rajztanár Szeghalmy 
Bálinttal és Tomán Kálmánnal szin-
tén tudatosan, értékmentő szándék-
kal örökítette meg Miskolc épületeit. 
Hitelesen, de saját nézőpontjából. A 
technika és a szándék Kovács Mári-
ánál is hasonló.

– És van még egy hasonlóság: ő 
is „emlékekben utazik”, akárcsak a 
múzeum. Megőrzi a látványt a ké-
sőbbi koroknak és előhívja a né-
zők emlékeit. Érdemes tehát társsal 
jönni ide, hogy a sajátos városné-
zés közben legyen kivel megosztani 
azokat – tette hozzá Tóth Arnold. 

„megőrzi a látványt 
a későbbi koroknak”

Rajzok, tervek, országos és nemzetközi pá-
lyázatok tablói, épületfotók és makettek mu-
tatják be a Rudolf Mihály Ybl-díjas építész 
által vezetett Hadas műterem munkáit azon 
a kiállításon, amely szeptember 17-én nyílt 
meg a Rákóczi-házban. 

A Rudolf Mihály és 22 tanítványa munká-
it megismertető tárlatot Ferencz 

István és Bodonyi Csaba építészek, valamint 
Sulyok Miklós művészettörténész nyitották 
meg. Az építész iroda miskolci székhelyű, de 
épületeik jobbára Ózdtól Hegyaljáig, Hegy-
köztől Erdélyig, Kárpátaljától Pécsig való-
sultak meg. Pályázataikkal a Margitszigettől 
Krakkóig, Visegrádtól Peruig, Hanovertől Ró-
mán át Sevilláig jelentkeztek.

Mint elhangzott: nagy kérdés, hogy Rudolf Mi-
hály át tudja-e örö-

kíteni azt az építé-
szeti szemléletet, 

amit a nagyhírű 
Miskolci Építész 
Műhely legendás 
mesterei – Plesz 

Antal, Bodonyi 
Csaba, Ferencz 
István – képvi-
selnek. A tárlat 
október 10-ig 
látható és öt 
kísérő rendez-

vénye is sok ér-
dekességet tar-
togat. 

Szeptember 20-án Miskolcon lépett fel a vi-
lághírű Red Army Choir, (a “Vörös Hadse-
reg Kórusa”), az Orosz Belügyminisztérium 
Hivatalos Akadémiai Ének- és Tánckara. 

Az együttest 1939-ben alapították az akkori 
Vörös Hadseregen belül, hogy emeljék a mo-
rált a kifáradt, kimerült seregben. A jelenlegi 
direktor és karmester Viktor Eliseev 1985 óta 
irányítja az ének- és tánckar szakmai mun-
káját. Azóta a társulat valamennyi kontinenst 
bejárta, több mint 7000 koncertet adott 20 
millió embernek. 1980-ban ők nyitották meg 
a moszkvai olimpiát, majd 2014-ben a Szocsi 
téli olimpiai játékokat. Fogadta őket a Vatikán-
ban II. János Pál Pápa és együtt zenéltek szá-
mos nagy nemzetközi sztárral, köztük Celi-
ne Dion-nal is. A maga nemében egyedülálló 

előadásukban számos ismert orosz dal és slá-
ger felcsendül – köztük a Volgai hajósok dala, a 
Katyusa és a Moszkvai éjszakák is. 

teremtő energiák a Feledy-házban
Két lelkes, fiatal, de már sok eredményt 
elért rajztanár, Dunai Beáta festőművész 
és Kiss Gabriella képzőművész alkotásai 
tekinthetők meg október 30-ig a Fele-
dy-házban. 

A Miskolci Galéria Feledy-házában több 
éve indult útjára a sorozat, amely a város 
rajztanárait mutatja be. A kezdeményezés 
célja, hogy bemutassa, megismertesse az ok-
tatás, nevelés iránt el-
kötelezett művészeket, 
olyan oldalukról is, 
amellyel talán keve-
sebb alkalommal ta-
lálkoznak az érdek-
lődők. Dunai Beáta 
festőművész és Kiss 
Gabriella képzőmű-
vész „Teremtő energi-
ák” című, közös kiál-
lításának megnyitóján 
Kákóczki András, a 
Miskolci Galéria intéz-
ményvezetője elmond-

ta, ezek az alkotók a nehezebb utat választ-
ják, hiszen a tényleges művészeti munkára 
csak nehezen és sok áldozat árán van lehető-
ség. Mint elhangzott, most két lelkes, fiatal, 
de már sok eredményt elért rajztanár mun-
kái tekinthetők meg a Feledy-házban. Egyé-
ni, egymástól teljesen eltérő, kifinomult stí-
lus jellemzi mindkettejüket. Közös azonban 
bennük a munkájuk iránti mély elkötelezett-
ség és a barátság.

Új tagok a miskolci Balettben
Új tagok érkeztek a Mis-

kolci Balettbe. Dragos Dá-
niel két éve végzett a Buda-
pest Kortárstánc Főiskolán, 
azóta szabadúszóként dol-
gozott, Medvecz Marcell 
pedig frissen végzett tán-
cos, nemrég lépett ki a Ma-
gyar Táncművészeti Főiskola kapuján.

Mindketten kiemelték, hogy izgalommal töl-
ti el őket az a rengeteg új tapasztalat, amely rá-
juk vár a színházban az idei évadban. Bár eleinte 
aggasztotta őket, hogy miként kapcsolódhatnak 

be az összeszokott, régóta együtt dolgozó mis-
kolci társulatba, az évadnyitó társulati ülés csa-
ládias, felszabadult hangulata rögtön megnyug-
tatta őket. A feladataikra kell koncentrálniuk, 
ami nem lesz nehéz, mert az életüket egészen 
kiskoruk óta meghatározza a tánc.

A két fiatal művész már 
nagyban készül a Miskolci 
Balett első bemutatójára, 
A nagy Gatsby-re, amelyet 
november 6-án tűz először 
műsorra a miskolci teát-
rum. 

KalinKa és KozáK tánc

„arraFelé” - rudolF mihály 
és tanítványai kiállítása
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KERESSE LEGÚJABB AKCIÓNK TERMÉKEIT
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

COOP  
zöldborsó    

1 kg

399 Ft

Bácskai,  
Szatmári  

finomliszt     
1 kg

99 Ft

Eh. tepsis csirke    
1 kg, (baromfit  

árusító üzlet)

479 Ft

Az akció ideje alatt keresse a COOP Szuper, COOP ABC áruházainkban az akciós PICK termékeinket:
Pick sertés párizsi 1 kg 1399 Ft
Pick virsli tartós bélben 1 kg 1149 Ft
Pick vadász felvágott 1 kg 1299 Ft
Pick szögedi sonkás szelet 1 kg 1399 Ft

LEGYEN EZENTÚL IS COOP áRuháZAINK RENdSZERES VáSáRLÓJA!

Apróhirdetés
Németjuhász felnőtt és kölyök kutyák 
2-3 hónapos kanok,szukák eladók törzs-
könyvezett német import szülőktől. Szín-
választék:rajzos és tiszta fekete,továbbá 
kapható hosszúszőrű kölyök is. Üzletek,la-
kások, objektumok személyek védelmére. 
Nyugdíjasoknak házőrzésre,védő jelző ku-
tyának. Az egyre romló közbiztonság miatt 
rendszeresek az idős emberek elleni bűn-
cselekmények. Nemzetközi adatok bizo-
nyítják, ahol kutyát tartanak, kevesebb a lo-
pás, betörés, az élet elleni bűncselekmény. 
Gondoljon a szüleire, családtagjaira. Vásá-
roljon részükre hű társat, és biztonságot! 

Ajándékba szakkönyv és póráz. Ár: 30-40-
60 E Ft. Érd: 20/411-2526

Szentpéteri kapuban eladó 2. emeleti 2 
szobás gázos szigetelt tégla bérházi lakás. 
Érd.: 06-70/265-2930.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900 
Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium), garázskapuk cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolás-
technikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.
hu, Bemutatóterem: 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 dolgozó se-

gédmunkást keresek Miskolc és környéké-
re, nem csak tetőn végzendő 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, cseré-
je; íves fedések és hajlatok készítése; tetők 
szellőztetése. www.kerekgyarto-acs.hu. 
Tel.: 06-20/460-6775.

A Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány 
kisgyermekes családoknak nyújt baráti se-
gítséget, most intim tornát is szervezünk 
asszonyoknak. Több infó miskolc.imami.hu 
honlapon. Jelentkezés miskolciotthonsegi-
tunk@gmail.com, 30 905 8113

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

Bonyhádi 
edények 
széles 

választékban 
kaphatók!
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Hirdetés

Felkészülés a Fűtési idényre
2015 nyarán melegrekordok dől-

tek meg, hőségriadók sokasága 
jellemezte időjárásunkat. szep-
tember első hetében már alacsony 
reggeli hőmérsékletekre ébred-
tünk, ami azt jelzi, hogy elmúlt a 
nyár. a hőszolgáltató társaságok 
életében ez azt is jelenti, rendel-
kezésre kell állni a rendszernek a 
távfűtésre. nyíri lászlót, a MiHŐ 
kft. ügyvezető igazgatóját a fűté-
si idény indulásának feladatairól 
kérdeztük.

– A fűtési idény indításához a 
szükséges feladatokat a tulajdo-
nunkban lévő berendezéseken el-
végeztük, rendszerünk szeptember 
elejére készen állt a fűtés indítására, 
annál is inkább mivel a fűtési idény a 
jogszabályok szerint szeptember 15-
ével kezdődik. Az ide vonatkozó kor-
mányrendelet szerint ugyanis fűtési 
időszak az év szeptember 15. napja 
és a következő év május 15. napja kö-
zötti időszak. Ez a dátum természe-
tesen még nem jelent automatikus 
fűtésindulást, de a távhőszolgáltató 
társaságok fűtési rendszerének ké-
szen kell állnia a fűtés esetleges indí-
tására. A nyári karbantartási időszak 
alatt a lejárt hitelességű hőmeny-
nyiségmérőket újrahitelesíttettük, 
a hőtermelő kazánokon a karban-
tartási munkálatokat és a hatósági 
vizsgálatokat elvégeztük, illetve el-
végeztettük. Mivel a távhőrendsze-
rünk, a távhővezetékeink jó része 
már 45 éves elmúlt, ezért – ennek 
megfelelően – az idén is szükség 
volt hibamegelőző jelleggel több 

távhővezeték cseréjére. De elvégez-
tük a hőközponti felújításokat, a hő-
cserélők vízkőmentesítését és egyéb 
berendezések karbantartását is. A 
zavartalan fűtési idény érdekében 
azonban nem csak a szolgáltatónak, 
hanem a lakóközösségeknek is ké-
szülniük kell.

– Mit tudnak tenni a lakók, a lakókö-
zösségek azért, hogy zökkenőmentesen 
induljon a fűtés?

– Az egyik legfontosabb, hogy a 
fogyasztók a termosztatikus radiá-
torszelepeket állítsák maximális nyi-
tási helyzetbe. Ezzel tudják segíte-
ni, hogy a rendszerben lévő levegő 
eltávozzon, vagyis, hogy ne legyen 
„levegős a rendszer”. A fűtés beindu-
lását követően a radiátorszelepeket 
már a kívánt hőmérsékletnek meg-
felelő állásba kell fordítani. A fűtési 
idény beindulása előtt a lakóközös-
ségek részére hőközponti körönként, 
igény szerint próbafűtést is biztosí-
tunk, minden év szeptember 15-től. 
Mi minden évben javasoljuk az egy-
napos rendszerfelmelegítés elvégzé-
sét. Ez a próbafűtés lehetőséget nyújt 
arra, hogy a lakóközösség időben, 
még a fűtési idény indulása előtt ész-
lelje a lakóépületen belüli fűtési rend-
szer működési hiányosságait, így le-
hetőség nyílik például a levegősödés 
elhárítására, az elzárt szerelvények ki-
nyitására vagy a rendszerfeltöltési hi-
bák javítására. A próbafűtés költsége-
ként a távhőszámlában ráadásul csak 
a ténylegesen felhasznált hőmennyi-
ség díja jelenik meg, amelynek lakás-
nagyságtól függően 200-250 forint 
egy napra.

– Ha korán érkezne a hideg, milyen le-
hetőséget tud kínálni a MIHŐ?

– Az Országos Meteorológia Szol-
gálat időjárási előrejelzéseit figyelem-
mel kísérve és a lakóközösségekkel 
kötött üzemviteli megállapodásnak 
megfelelően indítjuk be a fűtést fo-
lyamatosan, vagy pedig szakaszosan.

Az elmúlt évek fejlesztéseinek kö-
szönhetően a hőközpontjainkban 
lévő automatika a külső hőmérséklet-
nek megfelelően szabályozza, hogy 
milyen mértékű hőmennyiséget kell 
betáplálni a rendszerbe ahhoz, hogy 
a lakások melegek legyenek. Fűtésin-
dítást követően pedig, amennyiben 
melegszik a külső hőmérséklet, az au-
tomatika lezárja a fűtést. Ha azonban 
elkezd hűlni a levegő, az automatika 
érzékeli ezt, és elkezdi felfűteni a fűtő-
testeket. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
a MIHŐ Kft. igyekszik megfelelő kom-
fortérzetet biztosítani a lakásokban 
és csökkenteni a fogyasztók költsége-
it. Természetesen lehetőség van arra, 
hogy a lakóközösségek a megállapo-
dástól eltérően rendelkezzenek.

– Amennyiben a fűtés indításakor 
problémát észlelnek a fogyasztók, hová 
forduljanak annak kijavítása érdekében?

– A lakóépületen belüli fűtési rend-
szer a lakóközösség tulajdonában van. 
Ezért az épületen belüli fűtési beren-
dezések üzemeltetése, karbantartása 
vagy korszerűsítése is a felhasználó il-
letve a lakóközösség feladata. Ennek 
ellenére fűtésindításkor a lakossági 
felhasználók probléma esetén általá-
ban a MIHŐ Kft. műszaki ügyeletére 
telefonálnak. Természetesen munka-
társaink szívesen állnak rendelkezés-

re szakmai tanácsadással, azonban a 
lakóközösség tulajdonában lévő, épü-
leten belüli fűtési rendszer karban-
tartását a közösség képviselője által 
megbízott karbantartó vagy szerződ-
tetett szakcég végzi. Ezen cégek elér-
hetőségéről a lakóközösség képvise-
lőjénél tájékozódjanak és őt keressék, 
ha a fűtési rendszer problémája lakó-
épületen belül van.

– Időnként lehet hallani a költség-
megosztóval rendelkező lakások fűtési 
idényt követő elszámolásának problé-
májáról. Van-e valami javaslata az el-
számolási viták elkerülésére?

– Annak érdekében, hogy a költség-
osztóval rendelkező lakások lakókö-
zösségen belüli elszámolási vitái elke-
rülhetők legyenek, a jogszabály adta 
lehetőségekre szeretném felhívni a fi-
gyelmet. A jogszabály rendelkezik ar-
ról, hogy a fűtési hőmennyiség meg-
osztását a társasházi közösség, illetve 
a lakásszövetkezet az épületrészek 
fűtött légtérfogata alapján vagy fűté-
si költségosztók alkalmazásával hatá-
rozza meg.

A fűtött légtérfogat alapján törté-
nő megosztással a kiugróan magas 
hőmennyiség-értékeket, valamint a 
kiugróan magas távhő számlákat is 
elkerülhetik, és minden felhasználó 
komfortérzetének megfelelően állít-
hatja be a lakás helyiségeinek hőmér-
sékletét. A tapasztalatunk az, hogy 
akik a légtérfogat szerint történő el-
számolást választották, semmilyen el-
számolási vitájuk nem volt sem a lakó-
közösséggel, sem a MIHŐ Kft-vel.

Akik azonban a költségosztós elszá-
molást választották és az elszámolás 

során kimagasló egyéni számlák ke-
letkeztek, ott javasoljuk felülvizsgál-
ni a költségosztás arányait. Ugyanis a 
jogszabály lehetőséget biztosít ilyen 
esetekben a jogszabályban rögzített 
költségmegosztási módszertől eltér-
ni. Ekkor az eltérést – megfelelő szak-
irányú végzettséggel rendelkező által 
készített – valamennyi épületrészre 
kiterjedő, a felhasználási helyre vo-
natkozó részletes energetikai számí-
tással kell alátámasztani. 

A költségosztás éves elszámolásá-
val kapcsolatban, ebben az évben is 
érkeztek társaságunkhoz visszajelzé-
sek a közös képviselőktől és közvet-
lenül a fogyasztóktól is, éppen ezért 
október második felében – a fűtésin-
dítást követően – egy fórumot ter-
vezünk a közös képviselőknek, ahol 
átbeszélnénk a tapasztalatokat, és 
együtt keresnénk a legjobb gyakorla-
ti módszer kialakítását. A közös képvi-
selőket a fórum időpontjáról, helyéről 
és témájáról levélben értesítjük.

Kábítószer-kereskede-
lem bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja 
miatt folytat büntetőel-
járást a Miskolci Rendőr-
kapitányság F. Jácint 34 
éves budapesti és H. Csilla 
21 éves boldvai lakossal 
szemben. 

A nyomozás adatai szerint 
a 21 éves gyanúsított Miskol-
con, a Szűcs Sámuel utcában 
szeptember 17-én 18 órakor 
drogot adott át B. Károly 28 
éves boldvai lakosnak, a ren-
dőrök a helyszínen tetten ér-
ték őket. A férfit később ká-
bítószer birtoklás bűntett 

elkövetése miatt hallgatták 
ki. A miskolci kábítószeres 
tranzakcióra lecsapó ren-
dőrökkel szinte egy időben 
a Miskolci Rendőrkapitány-
ság Felderítő Osztály és a 
B.-A.-Z. Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Mélységi Elle-
nőrzési és Közterületi Támo-
gató Osztály munkatársai 
közös akcióban, Budapesten 
elfogták a miskolci nő díle-
rét. A hatóság megalapozott 
gyanúja szerint F. Jácint 34 
éves fővárosi férfi adta el a 
fehér port tartalmazó paket-
teket miskolci kapcsolatá-
nak, amelyeket tovább osz-
tott a megyében.

két személyautó és egy motorkerékpár ütközött kedden Miskolcon, a kiss tábornok utcán, a 10-es posta előtti keresz-
teződésben. egy Mazda vezetője az előtte elhaladó Volvo terepjáró oldalába hajtott, amely felbillent, elsodort egy 
motorkerékpárost, majd felborult. a motoros súlyosan megsérült a balesetben, az érintett útszakaszt a helyszínelés 
idejére teljes szélességében lezárták.

SúlyoS BaleSet tetten ért dílerek

Összesen huszonöt évnyi letöltendő fegyházbünte-
tést szabott ki első fokon szerdán a Miskolci Törvény-
szék Tatár Iván lantművész bántalmazóira. R. Denisz 
és Cs. József három évvel ezelőtt minden ok nélkül tá-
madtak rá az idős férfira. Az avasi temetőnél agyba-fő-
be verték, acélbetétes bakancsokkal rugdosták. Tatár 
Iván kis híján belehalt sérüléseibe, maradandó sérülé-
seket szenvedett. Az ítélet nem jogerős, mivel az első- 
és a másodrendű vádlott is fellebbezett ellene.

Első fokon  
25 évEt kaptak



Déry Istvánné, Széppataki Róza éle-
te utolsó szakaszában Diósgyőrben 
(1852–1862) és Miskolcon (1862–
1872) élt. A vándorszínészet korsza-
kának legnépszerűbb színésznője, az 
első magyar operaénekesnő bár nem 
élhette a gazdag, jómódú emberek 
életét, arra mégsem gondolhatott, 
hogy minden emlékét eladva, alig 
marad „tehetsége”, hogy a legegysze-
rűbb módon eltemethessék.  

Egy miskolci születésű fiatalem-
ber, Simon János (1880–1914), akit ér-
dekelt a művészet, költészet, kutatni 
kezdte Déryné emléktárgyainak sor-
sát. Felvette a „Miskolczy” előnevet, 
s rendszeresen publikált a helyi saj-
tóban. 1909-ben az ő tollából jelent 
meg az első hiteles tényfeltáró írás a 
hagyaték emléktárgyairól. Felkereste 
Déry István unokaöccsét, mert hozzá, 
illetve az ő feleségéhez került Déryné 

kisméretű olajfestménye, íróasztala, 
egy Mária Teréziát ábrázoló festmény 
és többek között egy selyemmel hím-
zett házisapka, amelyet a színésznő 
készített férje számára. 1973-ban az 
első színház 150 éves évfordulójára 
készült kiállításon ez még látható volt. 

A diósgyőri Déryné-emlékszo-
ba 1975–1986 között volt látogatha-
tó, ebben Cenner Mihály budapesti 
színháztörténész saját anyaga ke-
veredett a Herman Ottó Múzeum 
gyűjteményi anyagával. A kiállítá-
si enteriőrök egy része „kiegészítő” 
tárgy volt, az egyik fotó viszont azt 
az asztalt mutatja, amelyet akkor 
eredetinek minősítettek. Az épület 
utca felőli, északi falán emléktábla 
jelzi, hogy 1852-től 1862-ig (eredeti-
leg 68 volt írva) itt lakott Déryné. 

Thurzó Nagy László (1893–1982) 
miskolci újságíró az 1960-as években 
jutott új ismeretekhez. A múzeum ak-

kori igazgatójá-
val, Komáromy 
Józseffel folyta-
tott levelezésé-
ből kiderül, hogy 
tárgyaltak az ő 
családja tulajdo-
nába került relik-
viákról (is). Azt 
írja, „amennyiben 
a múzeum a Déry-
né-emléktárgyakat 
a feleségemtől át-
veszi, úgy kikötöm 
magamnak, hogy 

az emléktárgyakról és így Dérynéről is 
cikket írhassanak a múzeum évköny-
vébe.” A tanulmány soha sem jelent 
meg, de kitűnik a levelezésből, hogy a 
feleség tulajdonában van Déryné ko-
rábban is említett asztalkája, két tányér, 
pohár és csésze. Simon János a Dérynét 
öreg korában ábrázoló festményt a ro-
konság még élő tagjaival azonosíttatta, 
s nem lehet kétségbe vonni, hogy az va-
lóban a művésznőt ábrázolja. 

Simon János jegyzetei között szere-
pelt, hogy a „kőház” tulajdonossal iga-
zoltatta azt is, hogy egykor az udvari 
kis szobát több, a művészről készült 
portré díszítette. Ezek hollétéről azó-
ta sem tudunk, valószínű elkallódtak, 
vagy elajándékozta őket. A Dérynéről 
ismert kép egy szerep képe, amelyben 
Liszli szerepét alakította Holbein: Al-
pesi rózsa c. darabjában.

Az 1910-es hármas díszpolgárvá-
lasztás után 11 év telt el a követ-
kező cím odaítéléséig. Ez Európa 
és Magyarország történetében is 
súlyos, háborúval terhelt időszak 
volt. A Monarchia felbomlott, Tri-
anonban elvették Magyarország 
területének kétharmadát és az I. 
világháború lezárásakor joggal 
érezhette mindenki úgy, hogy szin-
te a semmiből kell egy új Magyar-
országot felépíteni.  

1921-ben Miskolc város közgyűlé-
se gróf nagyapponyi Apponyi Albert 
(Bécs, 1846. május 29. – Genf, 1933. feb-
ruár 7.) politikust, vallás- és közoktatá-
si minisztert, a császár titkos tanácso-
sát, a Magyar Tudományos Akadémia 
tagját, Jászberény város aranymandá-
tumos képviselőjét, az 1920-as párizsi 
békekonferencia magyar delegációjá-
nak vezetőjét választotta díszpolgárrá. 
Gróf Apponyi Albertet a legnagyobb 
élő magyar névvel illették a kortársak 
még akkor is, ha politikusi, közéleti te-
vékenységének számos bírálója akadt. 
Miskolc az államférfi 75. születésnap-
ján, munkásságának 50. évfordulóján 
tüntette ki Apponyit. Ezzel az ado-
mányozással nem volt egyedül, hiszen 
1921-ben Békéscsaba, Budapest, Csor-
vás, Debrecen, Kaposvár, Kiskunha-
las, Makó, Orosháza, Pilisvörösvár, 
Solymár, Szeged, Szentes, Szombat-
hely, Tápiógyörgye, Vác is a legmaga-
sabb városi kitüntetésben részesítette. 
A miskolci határozat szerint: „Gróf 
Apponyi Albert hazánk nagy fia szü-
letése hetvenötödik, közéleti tevékeny-

ségének ötvenedik 
évfordulója alkal-
mából halhatatlan 
érdemei elisme-
rése jeléül őt Mis-
kolc város díszpol-
gárává választja. 
Továbbá a várost 
a f. hó 28-iki or-
szágos ünnepélye-
ken küldöttséggel 
képviselteti. Gróf 
Apponyi Albert 
örök időkre nagy 
érdemeket szer-
zett Magyarország 
felvirágzása kö-
rül. Mint a világ 
legnagyobb szó-
nokainak egyike, világhírt és elisme-
rést szerzett a magyar népnek, nem-
csak Európában, hanem Amerikában 
is. – Mint vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek elévülhetetlen érdemei 
vannak már azért is, mert ő rendelte el 
az elemi iskolákban a tandíjmentessé-
get. Legutóbb pedig a párizsi békekon-
ferencián tett hatalmas ékesszólásával 
nagy szolgálatot tett szerencsétlen or-
szágunknak és nem ő rajta múlt, hogy 
a lenyűgöző békeszerződést kedve-
zőbbé nem tehette. Egyaránt nagy, élő 
nagy magyar férfiaink legnagyobbika 
úgy, mint ember, úgy, mint államférfi, 
úgy, mint magyar hazafi, akit kris-
tálytiszta jellemével, soha nem bántó 
és igazságos, szenvedélyességtől, mint 
modorával örök időkre példaképül ál-
líthatunk fel.” Apponyi életében egy-
szer járt Miskolcon, 1922. májusában. 

A királypuccsok időszakában egy nép-
gyűlésen szólította fel Andrássy Gyu-
lát (Miskolc országgyűlési képviselője, 
díszpolgára) a szervezkedésben való 
szerepe miatt mandátumának vissza-
adására. 

A város tudván ezt a szándékát 
nem képviseltette magát a gyűlésen 
ezért ez igazán kínos szituáció lehe-
tett. Az Apponyi-család igazi „eu-
rópai” család volt. Főleg osztrák és 
német gróf- és hercegnőkkel háza-
sodtak. Aponnyi Albert fia Apponyi 
II. György Alexander országgyűlési 
képviselő volt. 1944-ben a németek 
Mauthausenbe hurcolták. Apponyi 
Albert unokahúga Apponyi Geraldi-
ne I. Zogu albán király felesége lett, 
Albánia utolsó királynéjaként vonult 
be a történelembe.  (Folytatjuk)

Somorjai LeheL

miSkoLc díSzpoLgárai:

múlt és jelen miskolci Napló8

A 2000-ben alakult Miskolci Ope-
rabarátok Egyesülete két kulturális 
programot is szervez a városban, 
Déryné Széppataki Róza em-
léke előtt tisztelegve, me-
lyekre szeretettel 
várják az érdek-
lődőket. 

Szeptember 
26-án 16 órától 
emlékséta ke-
retében járják 
végig azokat a 
Miskolc-belvá-
rosi helyeket, amelyeken Déryné 
Széppataki Róza, az első magyar 
operaénekes gyakorta megfordult. 
A séta útvonala: Színészmúzeum 
(Déryné u. 3.), Miskolci Nemzeti 
Színház (Déryné u. 1.), Sötétka-
pu, majd Déryné utolsó lakhelye, 
ahol elhunyt (Hunyadi utca 52.). 
A színészettől visszavonult Déry-
né, férje halála után költözött Di-

ósgyőrből ide özvegy húgához. Az 
elfeledett, nélkülöző színésznő 76 
évesen itt kezdett emlékiratai írá-

sába és versenyezve a múló 
idővel haláláig folytatta. 

Az 1000 oldalt is 
meghaladó ter-
jedelmű Emlé-

kezései-ben a 19. 
századi vándor-
színészet hősko-
ráról nyújt hite-
les beszámolót, 
a magyar szín-
játszás kezde-

teinek állítva irodalmi emléket. A 
sétát Mikita Gábor színháztörté-
nész vezetésével a Szent Anna te-
metőben, Déryné sírjának koszo-
rúzásával zárják. 

Október 1-jén, a zene világnap-
ján 18 órától a Miskolci Operaba-
rátok Egyesülete emlékestet ren-
dez Déryné tiszteletére, a Miskolci 
Nemzeti Színházban. 

Belvárosi séta és előadás VároStörtéNeti kaLaNdozáSok

(10. rész)

(4. rész)

gróf appoNyi aLbert

déryné emléktárgyai nyomában

A Vass Viktor szobrászművész alkotta 10-es honvéd szobor ma a Szent 
Anna templom melletti téren található. Amikor 1927-ben József főher-
ceg felavatta, még a Zsolcai kapuban, a Rudolf laktanya bejárata előtt állt, 
majd 1976-ban lebontották és a Hősök temetőjében állították fel. Innen a 
rendszerváltás után hozták át mostani helyére, szemben a hajdani József 
laktanyával, ahol egykoron a 10. honvéd gyalogezred békeidőben székelt. 
Az I. világháború éveiben mintegy negyvenezer katona állomásozott itt. 
Első hadba küldésükre 1914. augusztus 17-én került sor. 1916. augusztus 
20-ig az orosz fronton, majd 1916. augusztusa és 1918. márciusa között 
a csíki havasokban, a román fronton harcoltak. Itt, a Magyaros hegy-
tömbjénél érte el a legnagyobb győzelmét az ezred. Ennek elismeréséül, 
a magyarosi ütközet 10. évfordulóján avatták fel az emlékművet, József 
főherceg, az erdélyi front egykori hadseregparancsnoka pedig személyes 
látogatással tisztelgett az ezred előtt.                         fotó: mocSári LáSzLó

akkor...

...éS moSt
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A lovas sportok is birtokba vették a 
Lovagi Tornák Terét, a múlt szom-
bati pályaavató díjugrató bajnok-
ságon. A Miskolc Autó Kupán igazi 
klasszisok is versenyeztek és elis-
meréssel nyilatkoztak az új hely-
színről, mely jövőre már országos 
sporteseményeknek is otthont ad.

A Lovagi Tornák Terén a Diós-
győri vár melletti festői környezet-
ben most első alkalommal rendeztek 
díjugrató bajnokságot A B kategóri-

ás, azaz megyei és regionális szintű 
versenyen a lovasok nyolc verseny-
számban mérték össze tudásukat. Az 
egész napos rendezvényen 150 star-
tot regisztráltak. 

A Miskolc Autó Kupa a B.-A.-Z. 
megyei Lovas Szövetség 2015. évi díj-
ugrató bajnoksága, valamint minősí-
tő versenye a Platthy József regioná-
lis díjugrató bajnokságnak, amelyen 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, 
Heves és Jász-Nagykun-Szolnok díj-
ugratói indulnak. (A Nógrád megyei 

Karancskeszin született Platthy Jó-
zsef, az 1936-os berlini olimpia egyé-
ni bronzérmese volt.)

A bajnokságon részt vett többek 
között ifj. Szabó Gábor a felnőtt vá-
logatott oszlopos tagja fiatal lovaival, 
aki mind a helyszínről, mind pedig a 
talajról nagyon elismerően nyilatko-
zott.  A legsikeresebb csapat a Gyula 
Farm Miskolc volt, amelynek 14 éves 
versenyzője, Szuhai Péter, gyermek 
lovasként a felnőtt mezőnyben ara-
tott bravúros győzelmet. 

A házigazda Diósgyőr ugyan elté-
kozolta kétgólos vezetését, végül 
mégis megszerezte múlt szombaton 
a három pontot a Puskás Akadémia 
ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 
kilencedik fordulójában. 

Kezdetben a vendégek voltak aktí-
vabbak, több helyzetet dolgoztak ki, de gólt 
nem sikerült szerezniük. Mintegy húsz perc 
után kiegyenlítettebbé vált a játék, az adó-
dó lehetőségek azonban kimaradtak. A szü-
net után azonnal vezetést szerzett a Diósgyőr, 
ezt követően élénkebb lett az iram. A Puskás 
Akadémia próbálkozott, beszorította saját tér-
felére a DVTK-t, amely azonban egy kontratá-
madás sikeres befejezésével megduplázta elő-
nyét. A felcsútiak kétgólos hátrányban sem 
adták fel, a hajrában mindent egy lapra felté-
ve támadtak és végül sikerült egyenlíteniük, 
sőt, az utolsó percekben akár a győzelmet is 

megszerezhették volna. A csattanó azonban 
még hátra volt: fél perccel a lefújás előtt egy 
szabadrúgást követően betalált a DVTK, amely 
így itthon tartotta a három pontot. Eredmény: 
DVTK - PAFC: 3-2 

***
Szerdán, a Magyar Kupa 2. fordulójában 

nagyarányú, 7-0-ás győzelmet aratott a DVTK 
a Balatonfüredi FC ellen. Ezzel a Diósgyőr ju-
tott a 3. fordulóba, melyet október 14-én, szer-
dán rendeznek. A továbbjutás akkor is egy 
mérkőzésen dől el, az NB I-es csapatok kiemel-
tek, nem sorsolhatják össze őket.

Múlt pénteken este Dunaúj-
városban lépett jégre a DVTK 
Jegesmedvék csapata és küzdel-
mes, izgalmakkal teli mérkő-
zés után, egy már megnyert 
mérkőzést buktak el a hosszab-
bításban. 

Dunaújvárosi Acélbikák - 
DVTK Jegesmedvék 3-2 hu. (1-1, 
0-1, 1-0, 1-0).

Vasárnap egy héten belül má-
sodszor mérkőztek meg Jeges-
medvék a Fehérvárral, ezúttal 
idegenben. A Macik nagy küzde-
lemben szerezték meg a győzelmet és a na-
gyon fontos három pontot. Fehérvár AV19 - 
DVTK Jegesmedvék 2-4 (0-3, 2-0, 0-1).

Hétfőn este az Újpestet fogadta a DVTK 
Jegesmedvék csapata, és ha nehezen is, de le-
gyűrték a lila-fehéreket. DVTK Jegesmedvék 
– UTE 3-2 (1-1, 0-1, 2-0).

– Sok helyzetet dolgoztunk ki, de ezek 
kihasználása nem volt a legjobb. Ám amíg 
megtaláljuk az utat a győzelemhez, addig 
ez inkább egy finomításra váró feladat. He-
lyenként jól játszottunk, több periódusban 
is uraltuk a játékot és végül be tudtuk ütni a 
győztes gólt – értékelt a mérkőzést követően 
Mayer Péter vezetőedző. 

Gercsák Szabina és Pupp 
Réka révén két aranyérem-
mel zárt a húszfős magyar kül-
döttség az ausztriai Felsőőrben 
(Oberwart) zajló junior csel-
gáncs Európa-bajnokságon.

Az ifjúsági olimpiai bajnok 
Gercsáknak – aki augusztusban 
első felnőtt vb-jén szerepelt Asz-
tanában – négy győzelemre volt 
szüksége ahhoz, hogy tavaly 63 
kilóban aratott bukaresti diada-
la után ezúttal 70 kilogramm-
ban is Eb-t nyerjen. 

Újabb iskolával kötött együttmű-
ködési megállapodást a Miskolc Vá-
rosi Sportiskola. A diósgyőri Nagy 
Lajos Király Általános Iskolában 
tenisz szakosztály indul, Vucskó 
Zsuzsanna igazgató szerint nagyon 
sok gyereket érdekel a lehetőség.

A Gyarmati Dezső Sport Általános 
Iskola már a negyedik tanévet kezd-
te meg az MVSI-vel együttműködve. 
Idén itt is bővült a paletta. Az öttu-
sa szakosztály kapott helyet az intéz-
ményben. – Az öttusa a hetvenes éve-
kig élte fénykorát Miskolcon – mondta 
el Kegyes Jenő igazgató. – Most orszá-
gosan a miénk az egyetlen olyan isko-
la, ahol öttusázni lehet. Eddig évfolya-

monként egy 
általános és 
két sportosz-
tályt indítot-
tunk, idén 
szeptember-
től azonban 
tisztán köz-
nevelési típu-
sú sportisko-
la lettünk, így 
már csak két 
sportosztály-
ba vettük fel 
az elsősöket. Deák Bárdos Mihály, a 
sportiskola szakmai vezetője elmond-
ta, hogy immáron négy köznevelési tí-
pusú sportiskolával működnek együtt.

A fentiek mellett ezek közé tartozik 
még a Szemere Bertalan Szakközépis-
kola és a Diósgyőri Gimnázium is. A 
teniszen és az öttusán kívül kosárlab-

dázni is lehet 
az MVSI-ben 
– újra. Mi-
len Vukicevic 
edző elmond-
ta, több mint 
harminc lány 
van az U11, 
U12 és U13 
csapatában.

A sportis-
kolának így 
immár tizen-
négy szak-

osztálya van. – Asztalitenisz, atléti-
ka, birkózás – sorolta Illyés Miklós, 
a Miskolc Városi Sportiskola ügyve-
zetője –, dzsúdó, kajak-kenu, ökölví-

vás, röplabda, sakk, tájfutás, torna, 
úszás. Ezekhez jött most a tenisz, az 
öttusa és a kosárlabda.

A sajtótájékoztató végén Illyés 
Miklós bejelentette, hogy a Miskolci 
Városi Sportiskola módosította azt 
a 2014-ben, a HCM Zrt.-vel megkö-
tött szerződést, amely a sporttele-
pen álló csarnok torna szakosztály 
által történő használatát rögzítette. 
Mivel az ingatlan a svájci érdekelt-
ségű Osteuropaische Zementbetei-
ligungs AG (OZAG) tulajdona, így a 
Holcim konszern jogutódjával álla-
podtak meg a létesítmény használa-
tával kapcsolatban, ennek következ-
tében zavartalan munkavégzésre 
nyílik mód.

Díjugrató bajnokSág

Már teniSzezni, öttuSázni éS koSárlabDázni iS lehet az MVSi-nél
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EgyEt Elbuktak, kEttőt nyErtEk

gercSák  
Szabina  

újabb Sikere

hároM gól a hajrában,  
diósgyőri győzElEm

Történelmi mérkőzést játszot-
tak Egerben a napokban: Miskolc 
vízilabda csapata először játszott 
az Ob I-ben. A kicsit megillető-
dött kezdés után megtáltosodott 
az MVLC, de végül nem bírt a ha-
zai csapattal: - Jó edzőpartnerei 
szerettünk volna lenni az Egernek, 
ez sikerült. Elértük a célunkat, le a 

kalappal a fiúk előtt. Az első osz-
tály ketrecharc jellegét értelemsze-
rűen még nem vettük fel, ehhez idő 
kell – nyilatkozta a mérkőzés után 
Sike József, a miskolciak edzője. 
Eredmény – E.ON férfibajnokság, 
1. forduló / A csoport: ZF-Eger–
PannErgy-Miskolc 13–7 (3–1, 3–0, 
3–5, 4–1)

„ Meg kell tanulni  
a ketrecharcot”

jól VizSgázott a loVagi tornák tere
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Idén Is elérkezett  

az őszI lomtalanítás Ideje 
mIskolcon

a mireHuköz nonprofit kft. tájékoztatja a 
tisztelt lakosságot, hogy idén is megszerve-
zi szokásos őszi lomtalanítási akcióját, mely-
nek alkalmával az érintett területekről a meg-
jelölt időpontokban elszállításra kerülnek a 
háztartásokban feleslegessé vált lomhulla-
dékok.

A jövő héttől kezdődően a lomtalanítás végéig 
mindig megjelenik a következő heti lomtalanítás 
ütemterve a MiNap hasábjain, ezért kérjük a lako-
sokat hogy folyamatosan kísérjék ezt figyelemmel.

Továbbá a www.mirehukoz.hu internetes olda-
lon a Miskolc város névre kattintva a Lomtalanítási 
fül alatt kapnak információt arról , hogy a miskol-
ci utcákban (ABC-sorrendben felsorolva) melyik 
napon végzi a MiReHuKöz a lomtalanítást. Az op-
timalizált gyűjtőkörzetek és az utcák sajátosságai 
miatt egy adott utca egyes részei különböző na-
pokon kerülhetnek lomtalanításra.

A lomtalanítás során kérjük az alábbi szabályok 
betartását:

• A lomtalanítás a meghirdetett napon reggel 
6-órától kezdődik és tart a napi útvonaltervben 
szereplő utcák befejezéséig.

• A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhe-
lyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne 
akadályozza, a szállítójármű részére jól megköze-
líthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet 
ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás 
veszélyének előidézésével.

• A nagyméretű lomokat (pl. nagyobb ágy, szek-
rény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell ki-

helyezni, úgy, hogy az kézi erővel könnyen moz-
gatható legyen.

• A kikészített lomokat a közszolgáltató a jelzett 
időpontban szállítja el. A később kirakott nagyda-
rabos hulladékot a közszolgáltató már csak térítés 
ellenében szállítja el.

• Az egyéb módon kihelyezett hulladék nem ke-
rül elszállításra.

• A közszolgáltató egy helyről csak egy alkalom-
mal szállít el lomot.

a lomtalanítás során közterületre helyezett 
hulladék a közszolgáltató tulajdonát képezi, így 
annak közszolgáltatón kívül bárki más által törté-
nő elszállítás jogtalan eltulajdonításnak minősül!

A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hul-
ladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladé-
kokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes 
anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, 
szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém 
tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, 
olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trá-
gya), gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket (injek-
ciós tűk, fecskendők, vágó-szúróeszközök), permet-
szereket és azok dobozait, építési törmeléket, épület 
bontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, au-
tóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat, 
elektronikai hulladékot.

A lakosság részére továbbra is lehetőség van 
elektronikai hulladék, építési törmelék, zöldhulla-
dék, veszélyes hulladék, gumiabroncs leadására a 
miskolci hulladékudvarok egyikében. 

Környezetünk megóvása érdekében köszönjük 
a lomtalanításban való közreműködését!

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



A Szentatya szeptember 21-
én Palánki Ferencet a Deb-
recen-nyíregyházi egyház-
megye megyéspüspökévé 
nevezte ki. Ünnepélyes be-
iktatásáig az egyházmegyét 
Bosák Nándor püspök, mint 
apostoli kormányzó vezeti.

Palánki Ferenc 1964. március 
11-én született Balassagyarma-
ton. Az érettségi után a Győri 
Közlekedési és Távközlési Mű-
szaki Főiskolán szerzett üzem-
mérnöki diplomát. 1989 és 1994 
között elvégezte az esztergomi 

Hittudományi Főiskolát, majd a 
Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Kánonjogi Posztgraduális 
Intézetében szerzett licenciátust 
2000-ben.

1994. június 18-án szentel-
ték pappá. 1994 és 1996 kö-
zött káplán Balassagyarmaton. 
1996-tól 2000-ig Dorogházán, 
majd 2000-2005 között Püspök-
szilágyon plébános. 2005 és 2010 
között a Váci Propedeutikus 
Szemináriumban spirituális.

2010. augusztus 1-től a bu-
dapesti Központi Papnevelő 
Intézet spirituálisa. 1999 és 

2010 között ügyvéd, majd kö-
telékvédő a váci püspöki bíró-
ságon. 2010. december 27-től 
az egri főegyházmegye segéd-
püspöke. Püspökké szentelé-
se 2011. február 26-án volt az 
egri főszékesegyházban.

Ezt követően érseki helynöki 
kinevezést kapott Miskolcra. 
2011-től az egri főszékesegy-
házi káptalan tagja, olvasóka-
nonok, majd 2011. augusztus 
1-től Miskolc-mindszenti plé-
bános. 2013. decemberétől az 
egri főegyházmegye általános 
helynöke.

A bábszínpadok legnép-
szerűbb állatmeséinek 
figuráiból nyílt kiállítás 
nemrégiben a Déryné úton, 
a miskolci Színészmúze-
umban. 

Miközben a Miskolci 
Csodamalom Bábszínház 
a Futrinka utca végi tök-
ház lakóinak, Mazsolának 

és Manócskának kalandjait 
mutatja be, addig a Színész-
múzeum a bábszínpadja-
inkon is nagy sikert aratott 
állatmeséket idézi meg, no-
vember 14-ig. A miskol-
ci bábszínházzal közösen 
rendezett tárlaton láthatjuk 
többek között Mazsola ter-
vezőjének, Bródy Verának 
az állatfiguráit is, melyek 

annak ide-
jén először 
az Állami 
B á b s z í n -
ház szín-
p a d á n 
h ó  d í  t o t -
ták meg a 
g ye rek  kö-
zön séget. A kiállítást Sza bó 
Atti la, a Mis kolci Csodama-

lom Bábszínház igazgatója 
nyitotta meg. 

Török film, Deniz Gamze 
Ergüven egy észak-török-
országi faluban játszódó 
Mustang című 
alkotása nyerte 
a 12. Jameson 
CineFest Mis-
kolci Nemzet-
közi Filmfesz-
tivál fődíját a 
Pressburger 
Imre-díjat. A 
nagydíjat és a 
közönségdí-
jat Sean Baker 
Tangerine 
című alkotása 
kapta.

A 12. Jameson 
CineFest Mis-
kolci Nemzetkö-
zi Filmfesztivál 
elismeréseit a 
múlt szombati gálán adták át, 
a Művészetek Házában. A zá-
róünnepélyt Bíró Tibor fesz-
tiváligazgató nyitotta meg, 
kiemelve, hogy idén minden 
eddiginél többen látogattak 
el a CineFest eseményeire. 
Kiss Gábor, Miskolc alpolgár-
mestere köszönetet mondott 
a szervezőknek, hogy idén is 
Miskolcon jöhetett létre Eu-
rópa egyik legszínvonalasabb 

filmfesztiválja. Beszédben 
méltatta a fesztivált Szedla-
csek Emília, az Emberi Erő-

források Minisztériumának 
főosztályvezetője, és Auer Já-
nos, a NMHH Médiatanács 
tagja is. 

Deniz Gamze Ergüven le-
vélben fejezte ki köszönetét a 
fődíjért, s azért, hogy a szer-
vezők, zsűritagok „érdeklődők 
és nyitottak voltak a világ töb-
bi része, s a más gondolkodás-
módok felé”. A Zukor Adolfról 
elnevezett nagydíjjal és a kö-

zönségdíjjal is elismert Tange-
rine Los Angeles szubkultúráit 
mutatja be. Sean Baker filmjé-

nek különlegessége, hogy egy 
iPhone 5-tel forgatták.

A nemzetközi filmkriti-
kusok díját, a FIPRESCI dí-
jat Radu Jude Aferim! című 
filmje kapta, amely 1835-
ben játszódik Kelet-Európá-
ban. Egy fekete-fehér balkán  
western, amely az idei Berlina-
lén Ezüst Medve díjat kapott.

A Médiatanács által fel-
ajánlott Dargay Attila-díjat 

Kreif Zsuzsanna és Zétényi 
Borbála Limbo-Limbo Travel 
című alkotásának ítélték oda, 

a legjobb doku-
mentumfilm Han-
na Polak Valami 
jobbra várva című 
mozgóképe lett. 
Ugyancsak a Médi-
atanács ajánlotta fel 
a legjobb kisjáték- 
és kísérleti filmnek 
járó díjat, amelyet 
a Hamy Ramezan 
és Rungano Nyoni 
rendezte Figyelje-
nek! kapott.

A Nemzetközi 
Ökumenikus Zsűri 
Karl Markovics al-
kotását, a Superwel-
tet díjazta, emellett 
különdíjat ítélt oda 
Tudor Giorgiu Why 

me? című filmjének. Az Art-
mozik Nemzetközi Szövetsé-
gének díját az afrikai menekül-
tek kálváriáját bemutató, Jonas 
Carpignano rendezte Mediter-
ranea kapta. A gála végén leve-
títették a fesztivál zárófilmjét, 
a Mélyütést, ezt követően pe-
dig Gaspar Noé Szerelem című 
alkotását, amelyet a rendező 
személyesen konferált fel a kö-
zönségnek.
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programajánló
program/közélet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Szeptember 28. hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-

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

Szeptember 29. 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 30. 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

október 1. csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 
Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Idő-
járásjelentés 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

október 2. péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 
Egészségpercek19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 
ProgramPont 19.25 Miskolci Napló ism. 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelen-
tés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság

október 3. szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Hír-
pont 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Promenád ism. 19.00 Hírpont ism. 19.17 Időjárás-
jelentés 19.25 Sportpercek ism. 20.00 Hírpont ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.30 A 
római birodalom bukása, amerikai film 22.30–07.00 Képújság

október 4. 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 

Herman Ottó Múzeum Képtára, 
Papszeri Kiállító Épület, Fele-
dy-ház, Petró-ház, Alkotóház. 

Szeptember 26. 9-17 óra. VÁROSJÁRÁS 
- Játékos vetélkedő Miskolc felfede-
zésére.

Király és Vörösmarty utak keresz-
teződése

Szeptember 26. 10 órától. Belvárosi csa-
ládi nap Eperjesi Erika és Molnár Péter 
önkormányzati képviselők szervezé-
sében. A zenés programokban mások 
mellett fellép Eperjesi Erika, Jeney 
Gábor, a Reflex együttes, a Musical 
Műhely Miskolc, a Sky Fanatic vala-
mint Aradszky László.

Diósgyőri vár, Lovagi Tornák Tere
Szeptember 27. Tüzes hangulat és népi 

vigasságok Szent Mihály napján. Az 
Itthon vagy! Magyarország szeretlek 
miskolci helyszínein, a látványos állat-
behajtás mellett meglepetésekkel teli 
kutyás bemutatókkal és néptánc előa-
dásokkal is várják az érdeklődőket. A 
programokról a köztelevízió is tudósít.

Művészetek Háza
Szeptember 27. 11 és 16 óra. CIRÓKA - In-

teraktív koncert a 0-3 éves korosztály 
számára bababarát környezetben. 
Forgatókönyvíró és műsorvezető: Bu-
káné Kaskötő Marietta. 

Október 1. 19 óra. Művészetek Háza. 
FORWARD – Lemezbemutató kon-
cert. A Djabe és a Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar közös koncertje a zene 
világnapja alkalmából. Vezényel: Re-
ményi József

Petró-ház
Szeptember 30. 17 óra. Mester és ta-

nítvány. ARANYOSI ZSUZSA TEXTIL-
MŰVÉSZ ÉS TANÍTVÁNYA, CSEPREGI 
NOÉMI KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA 
ÉS PÓDIUMBESZÉLGETÉS. Moderátor: 
Kákóczki András művészettörténész. 

Papszeri Kiállítási Épület
Október 2. 15 óra. A LÁMPÁS ÉN VAGYOK 

– TANÁROK ÉJSZAKÁJA. GYŰJTŐK ÉS 
GYŰJTEMÉNYEK – Nyílt nap. A kife-
jezetten a pedagógusoknak szánt 
rendezvény célja annak bemutatása, 
hogyan lehet a Herman Ottó Múze-
um Papszeri kiállítási épületében 
található kiállítások mentén az isko-
lák számára hasznos foglalkozásokat 
szervezni. 17 óra. A LÁMPÁS ÉN VA-
GYOK – TANÁROK ÉJSZAKÁJA. SZEME-
RE SZALON. Téma: Görgey Artúr újra 
Magyarországon. Előadó: Gróf Péter 
régész-muzeológus. 

Rákóczi-ház
Október 3. 11 óra. GÖLÖNCSÉRES CSA-

LÁDI FOGLALKOZÁS. „A Fekete-Körös 
völgye a századfordulón” című kiállí-
táshoz kapcsolódóan, a Miskolci Galé-
riában az érdeklődők ízelítőt kapnak a 
fazekas mesterség hagyományaiból. 

Pannon-tenger Múzeum
Október 4. 10-18 óra. GOMBAKIÁLLÍTÁS.
Belvárosi liget
Minden pénteken 7-13 óráig. Miskolci 

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

Hubay györgy önkormányzati képviselő utca-
fórumot tart 2015 szeptember 30-án szerdán, 17 
órától a Gyár utca és Reisinger utca közötti játszó-
téren. 

pakusza Zoltán önkormányzati képviselő, la-
kossági fogadóórát tart október 5-én (hétfőn), 17 
órától az Erenyői Általános Iskolában (Faller J. 
u. 9.).

Tompa Sándor önkormányzati képviselő, lakos-
sági fogadóórát tart 2015. október 6-án (kedden), 
14 - 17 óráig a DK Info Pontban (Arany Corvin Üz-
letház, földszint, Arany János út 11-13).

uTcafórum / lakoSSági fogadóóra

Szeptember 27-én, Szentí-
rás vasárnapján lesz az avasi 
Ige templomának búcsúün-
nepe. Fél 11-kor kezdődik 
a görög katolikus liturgia, 
melynek szónoka Palánki 
Ferenc püspök, mindszen-
ti plébános lesz. 18 órakor a 
szentmisét András Attila je-
zsuita plébános mutatja be. 

Szeptember 27-én 17 órától 
tartják az Éltető Lélek Irodal-
mi Kör műsorát, a Millenniu-
mi-teremben. Közreműködik 
a Páterrock együttes. Szep-
tember 28-án, a 18 órai szent-
misét Kelemen Didák bol-
doggá avatásáért mutatják be 
a minorita rendház emeleti 
hittantermében. Jövő szom-

baton, Szent Ferenc ünne-
pének előestéjén 18.45 órá-
tól Tranzitus, az „átköltözés” 
megünneplése, ugyancsak 
a hittanteremben. Vasárnap 
valamennyi szentmisén Szent 
Ferencre emlékeznek a kollé-
gium ebédlőjében.

Martin-kertvárosban októ-
ber 4-én, vasárnap, a 11 óra-
kor kezdődő szentmise ke-
retében Seregély István ny. 

érsek atya felszenteli a plébá-
niatemplom új Mária-oltárát.  
A szentmisén közreműködik 
Maczkó Mária népdalénekes.

Vasárnap délelőtti klubot 
tartanak óvodás korú gyer-
mekek és szüleik részére 
szeptember 27-én 10 órától 
a Nyilas Misi házban. Prog-
ram: éneklés, közösségi játé-
kok, bibliai történet, kézmű-
ves feladatok.

Egyházi hírek, események

a futrinka utcán innen és túl…

Török film nyerte az idei CineFest fődíját
11

palánki fErEnc aZ új mEgyéSpüSpök



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

Fesztiválváros

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben népszerű 
miskolci rendezvények neveit rejtettük el. Kérjük, a megfej-
téseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 
október 28-án éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe 
(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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Színes gasztronómiai és kulturális programokkal várta múlt 
szombaton az érdeklődőket a Görömbölyi Borbarát Hagyo-
mányőrző Egyesület. A hatodik alkalommal megrendezett 
Görömbölyi Szüreti Napon sok más mellett volt szüreti felvo-
nulás, szőlőtaposás, borkirálynő választás valamint egész nap 
nótaszó várta a látogatókat a pincesorok környékén. 

A  hét fotója
Mocsári LászLó  
FeLvéteLe

szüreti nap a 
pincesoron

Ismét a helyi termékek, hazai ízek kedvelői vehették birtokba múlt vasárnap az Erzsébet teret, az immár hagyományos-
sá váló Miskolci Termelői Napon. A finom enni-innivalók, kézműves portékák seregszemléjének ezúttal a dióverés és az al-
maszüret adta az apropóját, de emellett természetesen nem volt hiány igazi magyar zöldségekből sem.                  Fotó: Mocsári L.  

MAgyAr ízek

hirdetés

közMeghALLgAtás
Miskolc közgyűlése 2015. október 1-jén (csütörtökön) 8 

órai kezdettel közmeghallgatást tart a miskolci polgármes-
teri hivatal közgyűlési termében. A közmeghallgatáson a 
város polgárai és a helyben érdekelt szervezetek képviselői 
közérdekű ügyben szólalhatnak fel. Egyedi hatósági ügyek-
ben 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. 


