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A Szépkorúak Házában tartották csütörtökön 
az idősek hónapjának miskolci nyitórendezvényét.

Szeptember 27-én 
délután ismét a Szent 

Mihály-napi hagyomá-
nyoké volt a főszerep a 

Diósgyőri várban és a 
Lovagi Tornák Terén.

Elkezdték bontani múlt héten az úgynevezett Bagolyvár fa-
lait. Az épületet már rég nem használják, annyira leromlott az 
állaga, hogy le kell bontani. Hamarosan azonban újra felépítik, s nem 
csupán a neve marad a régi, de régóta megszokott külseje is.

Telt ház volt a Miskolci Egyetem aulájában 
péntek este, a Kutatók Éjszakáján bárki be-

lekóstolhatott 
a tudo-

mány 
titokza-

tos vi-
lágába. A tudomány titkai
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KöszöntjüK az iDőseKet!

Tüzes hangulat és népi vigasságok

Megújul a Bagolyvár 
és környéke

a miskolci idősek számára szerve-
zett Salkaházi Sára Programsorozat 
pénteki rendezvénye, a szüreti mu-
latság (batyusbál) is óriási sikert 
aratott a nyugdíjasok körében.

ÓrIáSI SIKEr voLT
A SALKAHázI BATyuSBáL
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Miskolc a hazai települések közül 
elsőként – és eddig egyetlenként - 
bemutatkozhatott a milánói világ-
kiállítás magyar pavilonjában.

Az idei expo, mint ismert, a „Táp-
lálni a világot, energiát adni az élet-
nek” gondolat köré szerveződött.  A 
hatalmas vásárvárosban, amely Milá-
nó egy egész kerületét elfoglalja, több 
mint 100 ország pavilonjai sorakoz-
nak, amelyek a legkülönfélébb és ext-
ravagáns megoldásokkal, térelemek-
kel, high-tech bemutatókkal hívják 
fel magukra a figyelmet. A fél éven át 
tartó világkiállításon hazánk a vásár-
város központi területén kapott helyet 
„Életkert” pavilonjával. Itt mutatkoz-
hatott be Miskolc, a város boraival, 
idegenforgalmi látványosságainkról 
szóló filmjeinkkel és természetesen a 
hazai viszonylatban mind ismertebbé 
váló márkánkkal, a Miskolcz kolbás-
szal. Idegen nyelvű prospektusaink is 
sok látogatóhoz jutottak el.

Papp Csenge, a magyar kiállítás 
miskolci születésű pavilon igazgatója 
biztosította a városvezetés ötlete nyo-
mán a lehetőséget és a helyszínt. Sok 
száz látogató foglalt helyet és időzött 
el a kiállítótér hangulatos színpadá-
nál, végignézve a zenés, angol nyelvű, 
városunkat bemutató filmeket, vala-
mint egy mexikói filmrendező által a 

Barlangfürdőben ké-
szített művészfilmet. 
A kulináris élvezetek-
re pedig sorokban áll-
tak a külföldiek, akik 
elismeréssel szóltak 
a magyar borokról, 
s külön kiemelték a 
Miskolcz kolbász ízvi-
lágának egyediségét. A jelenlévő ma-
gyar élelmiszerexportőr cég munka-
társa úgy nyilatkozott, hogy tervezik 
a kiváló termék Olaszországba törté-
nő kiajánlását.

Miskolc megmutatta a város szép-
ségeit, ízelítőt nyújtott a sikeres pro-
jektjei által generált fejlődésről és 
felvonultatta turisztikai értékeit. Re-
mélhetőleg újabb külföldi turisták 
kaptak kedvet a látottak (és kóstoltak) 
alapján, hogy ellátogassanak hoz-
zánk.

Az expo látogatási csúcsokat dönt 
a közeledő, október végi zárás elle-
nére. A magyar pavilon is teljes si-

kert hozott, mind a kialakításának, 
mind pedig a rendszeres és élveze-
tes programjainak köszönhetően. Ki 
kell emelni a gyönyörű magyar höl-
gyeket, remekül mutató ruháikban, 
akik értő gondoskodással és kiváló 
(több) nyelvismerettel kalauzolják a 
vendégeket. Papp Csenge pedig iga-
zi „háziasszonyként” ápolja és erősí-
ti hazánk nemzetközi kapcsolatait és 
elismertségét.

Miskolc megragadta az alkalmat és 
számos olyan érdeklődőhöz tudott el-
jutni a világkiállításon, akik a látot-
tak, tapasztaltak hatására bizonyára 
ellátogatnak majd városunkba.

A miskolci idősek számára szer-
vezett Salkaházi Sára Program-
sorozat pénteki rendezvénye, a 
lapzártánkkor zajló szüreti mu-
latság (batyusbál) is óriási sikert 
aratott a nyugdíjasok körében. 

A sportcsarnokban szinte egy tűt 
sem lehetett leejteni, zsúfolásig meg-
töltötték a teret a jókedvűen szóra-
kozó szépkorúak, akik már a mu-
latság előtt „hangoltak” egy kicsit 
a bálra. Orbánné Eördögh Ildikó 
lapunknak elmondta, soha, ami-
óta az eszét tudja, nem rendeztek 
még Miskolcon ennyi nagyszabású, 
színvonalas rendezvényt a nyugdí-
jasok szórakoztatására. – Hálásak 
lehetünk, hogy ennyire törődnek 
velünk. Novák Lajosné hozzátette, 
nagyon örülnek az ugyancsak a Sal-
kaházi Program keretében kilátás-
ba helyezett riasztóeszközöknek is, 

fontos, hogy biztonságban élhessék 
a mindennapjaikat, jó, hogy a város-
vezetés figyelme erre is kiterjed. Les-
kó Lajosné úgy nyilatkozott, sokan 
nem is tudják elgondolni – főleg a 
fiatalabbak – milyen sokat jelent ne-
kik, s mekkora ajándéknak tartják 
azokat az órákat, amelyeken – annyi 
átdolgozott év után – most gondta-
lanul szórakozhatnak, örülhetnek a 
Salkaházi Program rendezvényein. 
Köszönet érte.

ÓRiási sikeR volt a 
salkaházi BatyusBál
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Miskolc bemutatkozott  
a világkiállításon
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Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat előrejelzése alapján a 
MIHŐ Kft. szerdán megkezdte a 
szakaszos fűtést Miskolcon, azaz 
a radiátorok az esti, éjszakai és 
reggeli órákban voltak melegek, 
napközben nem. 

Pásztor Imre, a Miskolc Holding 
Zrt. kommunikációs vezetője pén-
teken arról tájékoztatta lapunkat, 
hogy az időjárási előrejelzések alap-
ján, szombaton reggel a MIHŐ egy 
hétre leállítja a fűtésszolgáltatást. A 
fűtési idény hivatalosan szeptem-
ber 15-étől május 15-éig tart, de a 
várható  időjárás miatt, most egy 
hét szünetet tart a szolgáltató.

A MIHŐ azonban továbbra is 
automatikusan elindítja a táv-

hőszolgáltatást, ha a napi átlagos 
külső középhőmérséklet 1 napon 
keresztül 10 fok alatt vagy 3 egy-
mást követő napon 12 fok alatt 
marad. Ha az előrejelzések alap-
ján a fűtés nem indokolt, úgy is-
mét leállítja azt a hőszolgáltató 
– közölte Pásztor Imre. A lakó-
közösségek továbbra is kérhetik a 
fűtés beindítását. Amennyiben a 
MIHŐ Kft.-vel kötött megállapo-
dástól eltérően igénylik a fűtést, a 
közös képviselőkön illetve a fűtési 
megbízottakon keresztül bármi-
kor kérhetik azt írásban. A leve-
let a 3534 Miskolc, Gagarin u. 52. 
szám alá kell eljuttatni, illetve to-
vábbítható a kérés faxon, a 06-46-
533-153 számra, illetve email-en a 
diszpecser@miho.hu címre.  

Elkezdték bontani múlt héten az 
úgynevezett Bagolyvár falait. Az 
épületet már rég nem használják, 
annyira leromlott az állaga, hogy le 
kell bontani. Hamarosan azonban 
újra felépítik, s nem csupán a neve 
marad a régi, de régóta megszokott 
külseje is. 

A fejlesztés célja, hogy Felső-majlát-
hon a Bagolyvár újjáépítésével több-
funkciós, emelt szintű közlekedési 
csomópont létesüljön, amely lehető-
vé teszi a villamos és a buszközleke-
dés közvetlen kapcsolódását. A „Zöld 
Nyíl” projekt keretében meghosszab-
bított villamospálya felső-majláthi 
végállomásán a napokban elkezdődtek 
a Bagolyvár épületének felújítási mun-

kálatai. A város az ott lakók kérésének 
megfelelően az épületet eredeti formá-
jában állítja helyre. A cél az, hogy egy, 
a mai kor követelményeinek megfelelő 
irodaház létesüljön, a fűtést megújuló 
energia biztosítja majd.

A Bagolyvár – eredetileg erdésze-
ti irodaház – belső átalakítással több-
funkciós épületként újul meg: itt kap 
helyet a helyi közlekedési vállalat jegy- 
és bérletpénztára, a városi kerületi ren-
dészet. Az utasok számára várótermet 
alakítanak ki, de lesz benne turisztikai 
információs pont és kerékpárkölcsön-
ző is. A lakossági szolgáltatások bőví-
tésére is lehetőség nyílik az új iroda-
helyiségek kialakításával. Az épület 
melletti területen a meglévő P+R par-
koló mellé B+R parkolót is építenek. 

Ez utóbbi azért fontos, mert Miskolc 
új villamosain kerékpárszállításra is 
lehetőség van. A peronokon és a vá-
róteremben az utasokat LED-es ki-
jelzők segítségével tájékoztatják majd 
– minderről Singlár Zsolt, az MVK 
Zrt. vezérigazgatója, és Pfliegler Péter 
alpolgármester tájékoztatott a projekt 
sajtórendezvényén. Pfilegler Péter ki-
emelte, az épület geotermikus fűtést 
kap és zöld szigeteket is kialakítanak 
körülötte. Tehát ebben a projektben 
is folytatják a zöld város programot, 
amely iránt Miskolc elkötelezte magát. 

A Bagolyvár felújítása 517 millió fo-
rintba kerül, a költségeket uniós pá-
lyázatból finanszírozzák. Az új épület 
a tervek szerint pár hónapon belül el-
készülhet.

Elkezdte, majd leállította 
a fűtést a MIHŐ

Megújul a Bagolyvár
És környÉke
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Beolvadt az agrokultúra
A Miskolci Agrokultúra Kft. a 
városi tulajdonban lévő mező-
gazdasági területek hasznosítá-
sára alakult 2012-ben. 

A rét-, erdő-, szántógazdálkodás 
és állattenyésztés idővel kereskedel-
mi tevékenységgel valamint fólia-
sátras zöldségtermesztéssel bővült. 
Ellenőrzött minőségű, magas tápér-
tékű zöldségekkel és kolbászkészít-
ményekkel a miskolci közétkezte-
tésben is jelen van a cég. Azaz ezen 
a néven csak volt. Az Agrokultúra 

ugyanis szeptember 30-ával beol-
vadt a Miskolci Városgazda Kft.-be. 
A célszerű és logikus döntés oka, 
hogy a többségében közfoglalkoz-
tatottakat alkalmazó cég így ahhoz 
a Miskolci Városgazda Kft.-hez ke-
rült, amely a városban amúgy is a 
legnagyobb közfoglalkoztató. A „be-
olvadás” nem érinti a mezőgazdasá-
gi, állattenyésztési tevékenységet, 
azokat a Városgazda viszi tovább 
– tájékoztatott Pásztor Imre, a Mis-
kolc Holding Zrt. kommunikációs 
vezetője. 

új burkolatot kapott a járda
Több mint hetven méter hosszú-
ságban aszfaltozták újra a járdát a 
Kabar utcán. A munka nem áll meg, 
a körzet önkormányzati képviselője, 
Gazdusné Pankucsi Katalin újabb 
fejlesztéseket tervez.

Mint mondta, tavaly jelezték neki 
először, mennyire rossz állapotban van 
a Kabar utcai járda. Egyebek mellett a 
nemrégiben lezárt szennyvízberuhá-
zás miatt is csak most volt lehetőség 

arra, hogy rendbe tegyék ezt a sza-
kaszt. Teljesen új aszfaltburkolat került 
a járdára, a beruházás közel milliós 
költségét képviselői alapjából fedezte. 

Gazdusné Pankucsi Katalin jelezte, 
a Lónyay Menyhért utcában is felújít-
ják a járdát, mintegy 25 méteres sza-
kaszon. Szintén ebben az utcában ha-
marosan megoldódik a csapadékvíz 
elvezetése, erre is megoldást találtak. 
Komlóstetőn pedig egy lépcsősort újí-
tanak fel az idén.

Csöbör Katalin, országgyűlési kép-
viselő csütörtök délután érkezett 
haza Strasbourgból, ahol részt vett 
a Migrációs Bizottság ülésén. 

Miskolci sajtótájékoztatóján ki-
emelte, az embertömegek országok 
közötti áramlása fölrúgni látszik 
minden eddigi szabályt és ember-
jogi normát, a migránsok egy része 
szerencsevadász és akár terroristák 
is lehetnek közöttük. Éppen ezért a 
kormány nem várta meg az EU lassú 
döntéshozatalát, megtette a szükséges 
lépéseket a magyar határ védelmében. 
A politikus hozzátette: Strasbourgban 

a Migrációs Bizottság ülésén is megy-
győződött arról, hogy az uniós orszá-
gok néppárti képviselői támogatják az 
eddigi magyar intézkedéseket. Ezekre 
szükség van a jelenlegi helyzetben. – 
Több tíz milliósra tehető a migráci-
ós tartalék. Helyet is kell tudni adni 
nem csak munkát. Tehát a káosztól 
féltjük Európát. Káosztól féltjük Ma-
gyarországot. Ezért hoztunk meg az 
eddigi intézkedéseket, élvezve a ma-
gyar emberek támogatását. A Nem-
zeti Konzultációban egymillió em-
ber mondott igent arra, hogy meg kell 
védenünk Magyarország határait – 
emelte ki Csöbör Katalin. 

„a káosztól fÉltjük európát”

Az olaj, de a rágógumi sem volt akadály szerdán a Kandia közben versengő takarítógépeknek. Jövő tavasz-
tól a legjobb takaríthatja majd a város díszburkolatát.

Schweickhardt Gyula, a Miskolci Városgazda Kft. ügy-
vezetője elmondta, megkezdték annak felmérését, hogy 
mely vállalkozók, milyen technológiával tudják a taka-
rítási feladatokat elvégezni. – Vizsgáljuk alvállalkozók 
bevonását, illetve azokat a gépi technológiákat, amelye-
ket esetleg beszerezhetünk, hogy a feladatellátást mi ma-
gunk tudjuk elvégezni – fűzte hozzá. A gépek csaknem 
200 négyzetméteres területet tisztítottak meg. Kiss János 
alpolgármester kiemelte, nem szeretnének abba a hibá-
ba esni, hogy a legolcsóbb szolgáltatót választják ki, majd 
aztán kiderül a munkájáról, hogy az nem megfelelő mi-
nőségű. – Azért is vannak ezek a bemutatók, hogy csak 
olyan cégeket hívjunk ebbe a versenybe, akikről tudjuk, 
hogy ha nyernek, akkor megfelelő minőségben tudják el-
végezni a rájuk bízott munkát – hangsúlyozta.

takarítógépek versenye Miskolcon 
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Rajzpályázat:  

ÖltÖztesd fel te  
a kukásautót!

a MiReHuköz Nonprofit kft. rajzpályázatot hirdet óvodák és általános iskolák 
számára szelektív hulladékgyűjtés és a hulladékgyűjtő jármű témában.

A pályázó gyerekek és fiatalok a MiReHuKöz Nonprofit Kft. járműveivel és a szelektív hul-
ladékgyűjtéssel kapcsolatban szabadon engedhetik el a  fantáziájukat és képzelőerejük 
segítségével fogalmazhatják meg akár mese, akár illusztráció formájában, hogy milyen-
nek képzelik el a szelektív hulladékgyűjtést, milyen tulajdonságokkal ruházzák fel kedvenc 
kukásautójukat.

A pályázat a MiReHuKöz Nonprofit Kft. a kreatív és alkotni vágyó gyerekeknek ad te-
ret, hogy a számukra kedves kukásautó alakját és a szelektív hulladékgyűjtést megfor-
málhassák, képszerűvé tegyék, esetleg belehelyezzék valamely szituációba és mindezek 
mellett tartsák szem előtt a környezetvédelem fontosságát is. A pályázatra óvodás, alsó 
és felső tagozatos iskolások nevezhetnek. Az alkotások készülhetnek bármilyen eszköz-
zel: ceruza, vízfesték, tempera, filctoll, pasztell, stb. Méretük A/3-as vagy A/4-es méretű 
legyen.

Egy gyermek csak egy pályázatot küldhet be. A rajzok hátoldalára kérjük feltünteni a 
gyermek nevét, életkorát, óvodája, vagy iskolája nevét és elérhetőségét (cím, telefon, ema-
il), a felkészítő tanár vagy óvónő nevét és az alkotás címét.

A beérkezett rajzokat zsűri értékeli és a legjobban sikerült alkotások óriásmatrica formá-
jában felkerülnek a kukásautók oldalára, amelyek a MiReHuKöz Nonprofit Kft. szolgáltatási 
területén gyűjtik a hulladékot.

A legjobban sikerült alkotásokat 3 kategóriában (óvodás, alsó és felső tagozatos általá-
nos iskolás) értékes ajándékcsomaggal díjazzuk.

A rajzokat a MiReHuKöz Nonprofit Kft. címére várjuk postai úton vagy személyesen: 
MiReHuKöz Nonprofit Kft.
3518 Miskolc, Erenyő u. 1.
a borítékra írjátok rá: Rajzpályázat
Beküldési határidő: 2015. október 15.
eredményhirdetés: 2015. október 16.

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

Új regionális logisztikai köz-
pontot avatott szerdán a Hell 
Energy Magyarország Kft. 
Szikszón, így a gyárban már 
kétszázötven ember dolgoz-
hat. Az átadón Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter is 
jelen volt. 

A szikszói Hell Energy Ma-
gyarország Kft.-nek eddig két-
száz dolgozója volt. Szerdán 
egy új, hatezer négyzetméte-
res regionális logisztikai köz-
pontot adtak át. Így újabb öt-
ven embernek adhat munkát 
az energiaitalok és üdítők ké-
szítésével foglalkozó cég. Ed-
dig naponta egymillió dobozt 
gyártottak, de további fejlesz-

téssel ennek a dupláját tudják 
majd elérni.

– Nagyon nagy léptékben 
nő az értékesítésünk, megnőtt 
az igény a jó minőségű termé-
kek iránt a piacon – mondta el 
Tarsoly Elemér gyárigazgató. 
– Nemcsak Magyarországon 
adjuk el termékeinket, hanem 
több mint negyven országban, 
például a dél-amerikai konti-
nensen és Ausztráliában is. Az 
Üvegszikla névre keresztelt 
logisztikai központ alapkövét 
egy éve tették le. A cég a kö-
zeljövőben újabb harmincmil-
liárdos bővítést tervez. 

– A foglalkoztatási adatok sze-
rint négymillió felett van a dol-
gozók száma ma Magyarorszá-

gon – összesítette az adatokat 
Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter az átadón. – Ennyien a 
rendszerváltás óta nem dolgoztak 
Magyarországon. Az alacsony, 
6,7%-os munkanélküliség a szik-
szói gyárnak is köszönhető. A 
Hell az elmúlt öt évben mintegy 
tizenötmilliárd forint összegű be-
ruházást valósított meg Szikszón. 
Azt a cégfilozófiát vallják, ami 
egybeesik a kormány célkitűzé-
seivel. A korszak egyik mondása: 
Légy mindig mozgásban és sike-
res leszel – idézte a miniszter. 

A beruházás egymilliárd-
száz húszmillió forintba került, 
amiből háromszázkilencven-
millió forint vissza nem téríten-
dő, uniós támogatás. 

Átadták a Hell Energy  
új logisztikai központját



2015. október 3. | 40. hét | XII. évfolyam 40. szám
Miskolci Napló – A város lapja Közélet

Minél kevesebb abortuszt és minél 
több újszülöttet – ezt szeretné elérni 
a Család- és Nővédelmi Tudományos 
Társaság már negyven éve. A társaság 
jubileumi ülését Miskolcon tartot-
ták, múlt pénteken. Az ünnepségen 
átadták a Tauffer-díjat, amelyet 
ezúttal Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere vehetett át. 

A rendezvényen egyebek mellett el-
hangzott, napjainkban a családok 53 
százalékában nincs gyermek. Párducz 
László, osztályvezető-főorvos, a 
társaság elnöke úgy fogalmazott, 
a születések száma azért csökken, 
mert sokan azt hiszik, 35 év felett 
ugyanolyan könnyű szülni, mint 
20 évesen. A magyar nők sok eset-
ben a karriert helyezik előtérbe a 
családalapítással szemben. „Ké-
sőn nyomják meg a reprodukciós 
egészségért felelős gombot”, ezért 
nincs meg az a népesség-gyarapo-
dás, amit elvárhatnánk – hangsú-
lyozta. 

Minden évben Tauffer-díjjal jutal-
mazzák azt, aki a társaság szerint a leg-
többet tette a családok egészségvédelmé-
ért. A díjat idén Balog Zoltán kapta. A 
miniszter beszédében kiemelte, ma kü-

lönös védelemre szorul a család, egyre 
többen élnek családon kívül. Ezért tesz 
meg mindent a kormány a házasságkö-
tés és gyermekvállalás ösztönzésére. - 

2015-ben a gyermeket nevelő családok 
közvetlen pénzbeli támogatása eléri a 
816 milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy 
2015-ben 2010-hez képest 30 százalék-
kal nőtt a reál jövedelme ezeknek a csa-
ládoknak – mondta el Balog Zoltán.

Nemcsak a kormány, hanem a vá-
ros is segíti a családalapítást. Kiss Gá-
bor alpolgármester utalt rá, kiemelt 
célkitűzésként fogalmazták meg, hogy 
javuló életminőség legyen a városban. 
Ehhez kapcsolódik, ezt segíti elő a szá-
mos fejlesztés, a gazdasági és más terü-
leteken. 
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Egy óra plusz műsoridő és új 
műsorok várják a Miskolc Televí-
zió nézőit októbertől. A csatorna 
a változtatásokkal szeretne a né-
zők igényeinek megfelelni. 

A miskolciak főként a Miskolc 
Televízióból, a hetente ingyene-
sen kézhez kapott Miskolci Napló-
ból vagy a közelmúltban megújult 
minap.hu hírportálról tájékozód-
nak a város legfontosabb esemé-
nyeiről, az elérhető programokról 
vagy akár az időjárásról. Ezért a 
szerkesztőség csapatának kiemelt 
feladata, hogy olyan műsorokat és 
tartalmakat biztosítson, amelye-
ket a nézők és olvasók elvárnak és 
amelyek igazodhatnak napirend-
jükhöz is.

A felmérések és a nézőktől érke-
ző kérések is azt mutatták, hogy a 
reggeli órákban inkább a híradót, 
az időjárás-jelentést és a prog-
ramajánlót látnák szívesebben. A 
Miskolc Televízió így októbertől 
minden nap egy órával korábban, 
hírműsorokkal kezdi meg a su-
gárzást. Reggel 5 és 9 óra között 
a Miskolc Ma, benne sporthírek, 

időjárás és a ProgramPont előző 
napi adása kerül képernyőre, fé-
lórás blokkokban ismételve. Így 
azok a nézők sem maradnak le a 
legfontosabbakról, akik előző este 
nem tudták figyelemmel kísérni az 
adást. 

Újdonságokból pedig marad 
még jócskán, hiszen bővülnek és 
változnak a magazinműsorok is. 
Ismét képernyőre kerül a HívőSzó, 
egyházi magazin, de lesz gasztro-
nómiai műsor Nagy Erikával, Kiss 
Judit pedig új nézőpontból mutat-
ja meg a várost. Elindul a Miskolc 
Holnap címet viselő havi magazin 
is, amelyben a nézők első kézből, a 
polgármestertől kaphatnak hiteles 
információt az aktuális és fontos 
ügyekről. 

A fordulatszámot a minap.hu 
is követi, hiszen a Miskolci Napló 
korábbi számai és az aktuális lap 
is letölthető, így a szombatonként 
korán kelők kézbesítés előtt is bön-
gészhetik a hét legfontosabb ese-
ményeinek képes összefoglalóit, 
híreit. A híradó és a magazinmű-
sorok pedig élőben követhetőek a 
portálon.

Telt ház volt a Miskolci Egyetem aulájában pén-
tek este. Ezúttal bárki belekóstolhatott a tudo-
mány titokzatos világába. A miskolci campuson 
kilencedik alkalommal rendezték meg a Kuta-
tók Éjszakáját.

A rendezvény most is több ezer érdeklő-
dőt vonzott. Mind a nyolc egyetemi kar és 
több cég is képviseltette magát.  – Ami új-
donság, hogy a legújabb vállalati partne-
rünk, a Takata is megjelent – mondta el 
Szabó Tamás József, főszervező. A Bosch 
is eljött a Kutatók Éjszakájára, a hallga-
tókkal közösen fejlesztett gokartjukat 
mutatták meg. A Takata többek kö-
zött nagysebességű kameráját hozta 
el, de egy fénykép erejéig a légzsák-
tesztelő baba mellé is be lehetett ülni. A 
Fizikai Intézet egyik kísérletét cikázó ré-

szecskék szemléltették. Ezek szabad szemmel, sőt 
semmifajta mikroszkóppal nem érzékelhetőek. A 
kémiai laborban pedig kis üvegcsék jártak kézről 
kézre. Stroncium, lítium vagy akár csapvíz - más-
hogy színezi meg a lángot, gyönyörű fényjelen-
ségben volt részük a jelenlévőknek.

„Ez már az ősz. Borzongva kél a nap. Közeleg a 
rozsdaszínű áradat”. Zelk Zoltán versével kez-
dődött csütörtökön az idősek hónapjának mis-
kolci nyitórendezvénye a Szépkorúak Házában. 

Az intézmény lakói saját műsorral készültek 
az ünnepi alkalomra. Mint fogalmaztak, cserébe 
nem kérnek mást, csak egy kis odafigyelést. Kenéz 
Éva szerint nagyon sokat jelent számukra, ha ud-
variasságot tapasztalnak az emberek részéről. Ha 

az idős embert „nem lökik fel az utcán”, hanem se-
gítik, amennyire lehet. 

A Szépkorúak Házában mindennapos ez a se-
gítség és törődés. - Jól megérdemelt pihenésüket 
töltik nálunk. Ápolást, gondozást nyújtjuk szá-
mukra, életük végéig – mondta el Hanák Pálné 
ügyvezető. Az intézménynek 100 főre van enge-
délye az ellátáshoz. Ezt megpróbálják - az idősek 
egészségügyi és fizikai állapotától függően - biz-
tosítani. Erről bárki meggyőződhet majd október 

közepén, az intézmény 
nyílt napján. Az ünnepel-
teket a város részéről Ka-
tona Ferenc önkormány-
zati képviselő köszöntötte. 
Októberben kulturális 
műsorokkal, vetélkedők-
kel és szüreti mulatsággal 
várják a város szépkorúit.

Magyar nyelvű könyveket gyűjt a Fidesz 
ifjúsági szervezete a szlovákiai magyar is-
kolák számára. Egy könyvtárat is szeret-
nének kialakítani a Felvidéken. 

 Szepsiben eddig nem volt magyar 
nyelvű oktatás, idén ősztől azonban 210 
diák kezdhette meg magyar nyelvű ta-
nulmányait. Óvoda, alapfokú iskola és 
egy gimnázium is működik már itt, a 
magyar gyermekek számára. - A szlovák 
területen élő magyar ifjúsággal törté-
nő kapcsolattartás érdekében is fontos 
ez a kezdeményezés – hangsúlyozta 
miskolci sajtótájékoztatóján Kováts 
Ágoston, a Fidelitas regionális igaz-
gatója. Hozzátette, mivel Szepsiben 
jelenleg nincs magyar nyelvű könyv-
tár, egy ilyen intézmény létrehozásával is 
segíteni kívánják az ott élő magyarokat. 
A Fidelitas kéri, hogy akik könyvadomá-

nyokat szeretnének felajánlani, elektronikus 
úton jelezzék szándékukat, a miskolc.fideli-
tas@gmail.com email-címen. A gyűjtés no-
vember 16-ig tart.

A KutAtóK éjszAKáján

Verssel emlékezett Fecske Csaba költő a 
80 éve született Hajdu Gáborra, akinek sír-
ját gyermekei és barátai jelenlétében koszo-
rúzták meg, a mindszenti temetőben. Ezt 
követően a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár-
ban mutatták be az egykori tudósító és író 
„Nászcsók Káintól” című családregényét, 
amelynek kéziratára gyermekei találtak rá.

Az 1950-es években játszódó regény több 
család történetét és küzdelmét mutatja be a 
kommunizmus idején. A szerző fiát, Hajdu 
Norbertet a kommunizmus jelentette kilátás-
talanság fogta meg leginkább a történetben. 
- Az emberek egy olyan ördögi spirálba ke-
rültek, amiből nem volt kiút. Ezt talán a mai 
fiatalok nem is tudják megérteni – fogalma-

zott. A kötet a miskol-
ci önkormányzat tá-
mogatásával és a Bíbor 
Kiadó gondozásában 
jelent meg. Több kézira-
tot is találtak az utódok, 
így a jövőben újabb al-
kotások kerülhetnek 
az olvasókhoz Hajdu 
Gábor gazdag szellemi 
örökségéből. Képünkön 
(balról) Hajdu Gábor 
gyermekei: Révai-Hajdu 
Viktória, Hajdu Norbert 
és Hajdu Mariann. 

„Kevesebb Abortuszt, 
és több újszülöttet”

Középpontban 
a család

Magasabb fordulat-
szám októbertől

Könyvadomány a felvidéki 
magyarok számára

ElkEzdődött az idősEk hónapja

hajdu Gáborra emlékeztek
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„A GYAKORLAT A LEGJOBB TANÍTÓMESTER!”
„A TUDÁS A LEGJOBB TANÁCSADÓ!”
Sikeresen fejeződött be a Miskolci Egyetem és a B.–A.–Z. Megyei Területfejlesztési Ügy-
nökség Közhasznú Nonprofit Kft. közös, a duális képzések megalapozását és megindítá-
sát támogató TÁMOP-4.1.1.F/2013 – „ELTÉRŐ UTAK A SIKERES ÉLETHEZ” projekt, amely 
két fontos regionális szereplő összefogásának eredményeként valósult meg.

A Miskolci Egyetemen 2013-ban kezdődött el a duális képzések akkreditációját és tananyag-
fejlesztését megalapozó projekt, amelynek eredményeként három karunkon, összesen 9 
alapképzési (BSc) szakon, 2015 szeptemberében megkezdődhetett az új típusú oktatás. A 
sikeres felvételi eljárások eredményeként 50 elsőéves hallgató kezdte meg ebben a formá-
ban tanulmányait.
A duális képzésekben közreműködő vállalati és intézményi partnerek száma közel 100 és 
folyamatosan növekszik a csatlakozó gyakorlati képzési helyet biztosító partnereink száma.

A képzések száma jelentősen bővülni fog, mivel 2016 őszétől a Műszaki Földtudományi Kar 
és a Gépészmérnöki és Informatikai Kar valamennyi alapképzési területén elindulnak új du-
ális képzések.
A projekt keretében együttműködő konzorciumi tagok az eredeti célok teljesítése érdekében 
fejlesztették és kibővítették:
l Pályaorientációs tevékenységüket
l Munkaerő piaci aktivitásukat
l Tehetséggondozási programjaikat
l Lemorzsolódás kezelési és felzárkóztatási támogatásaikat
l Duális hálózatépítési akciókat kezdeményeztek
l Új duális képzési tananyagokat dolgoztak ki, részben e-learning keretbe ágyazva

Köszönjük a térség vállalatainak és intézményeinek törekvéseink támogatását!
Külön köszönet a duális képzésben szerepet vállaló  
partne reinknek a szakmai támogatásért és hallgatóink  
befogadásáért!

A projekt adatai:
Kedvezményezett: Miskolci Egyetem
Konzorciumi partner: B.–A.–Z. Megyei  
Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft.
Megítélt támogatás: 420 298 930 Ft
Időtartam: 18 hónap
Projektmenedzser: dr. Szakály Dezső

Névre szóló Skodát kapott a jégkorongos 
Jesse Dudás a Miskolc Autótól

Jesse Dudas-sal, a DVTK Jegesmedvék kiválóságá-
val népszerűsíti Skodáit a Miskolc Autó. Ennek kerete-
in belül egy névre szóló 180 LE-s Skoda Octavia RS au-
tóval közlekedhet a MOL Liga idei szezonjában JESSE. 
A járművet csütörtökön vette át a kanadai jégkoron-
gozó és családja.

Jesse Dudas egy éve érkezett Kanadából a miskolci 
jégkorong csapatba. Kihívásnak tartotta, hogy távol az 
otthonától folytassa pályafutását, így ez volt a legfőbb 
motiváció, hogy elfogadja a Jegesmedvék felkérését. 
A kezdetben nehézséget csak a kulturális különbségek 
okoztak neki, de hamar beilleszkedett, s nagyon megsze-
rette Miskolcot. Már otthon érzi magát ő és a családja is. 
Ma már leginkább a szurkolók közvetlensége tetszik neki, 
boldog amikor felismerik a kissrácok és úton-útfélen au-
togramot kérnek tőle.

 A DVTK Jegesmedvék hátvédjének meghatározó sze-
repe volt abban, hogy a csapat tavaly három aranyérmet 
szerzett, sőt mint megtudtuk, a csapat építésében is orosz-
lánrészt vállal. Több játékos szerződtetésében is közremű-
ködött, így bátran mondható, hogy oszlopos tagjává vált a 
Jegesmedvéknek.

Az átadóval kapcsolatosan Sándor Attila, a Miskolc 
Autó márkakereskedés vezetője elmondta: – A Skoda 
nemzetközileg is támogatja a jégkorongot, így nem volt 

kérdés, hogy itt, Miskolcon melyik csapatot válasszuk. 
Ezen támogatáson keresztül azokat a tehetséges fiata-
lokat is segítjük, akik erőn felül teljesítve szereznek büsz-
keséget a csapatnak és Miskolcnak. A Jegesmedvék mar-
keting szempontból is erős, nagyon jól tudunk együtt 
dolgozni velük. Az évek óta fennálló szoros kapcsolat egy 
újabb állomásaként pedig – elismerve Jesse pályán és 
azon kívül is mutatott teljesítményét – a szezonban Jes-
se Dudas lett a Miskolc Autó Skoda arca a 2015-2016-os 
szezonban.

– Nice – mondogatta Jesse, feleségével, miközben meg-
csodálták a piros-fehér alapszínű Skoda Octavia RS-t. A le-
nyűgözően sportos vonásairól híres autón a csapat logója, 
a játékos neve és a mezszáma is szerepel, ezzel téve sze-
mélyessé annak megjelenését. Sándor Attila szerint a fiatal 
tehetség személyiségéhez, pályán mutatott teljesítményé-
hez és robbanékonyságához tökéletesen illik az RS Octavia.

– Nagyon megtisztelő, hogy egy névre szóló autót hasz-
nálhatok a szezon végéig. Tetszik az is, hogy a csapatot is 
hirdetem, miközben járok vele a városban. Ez arra sarkall 
engem, hogy még jobb teljesítményt nyújtsak a mérkőzé-
seken – mondta Jesse.



Az első világháborúban 
hősi halált halt, több mint 
kétszáz diósgyőri katonára 
emlékeztek múlt vasárnap 
a Táncsics téren, a hábo-
rús emlékműnél. A szobor 
talapzatán a hősi halottak 
neve olvasható.

A megemlékezést a Vi-
tézi Rend B.-A.-Z. Megyei 
Törzs kapitánysága szervez-

te. A rendezvényen beszé-
det mondott Péterné Szűcs 
Katalin református lelkész 

és Mikolai Vince római ka-
tolikus főesperes.  – Nekünk 
már nincsenek személyes 
emlékeink az első világhá-
borúról, csak a történelem-
könyvekből ismerhetjük a 
borzalmakat, amelyek nagy 
áldozatot követeltek a ma-
gyar nemzettől Kérdés, tu-
dunk-e tanulni ezekből az 
eseményekből? 

Hősi Halottakra emlékeztek 

Az Utánam, srácok! című, máig népszerű ifjúsági film sorozat 
1974-ben készült. Mint tudjuk, ez egy miskolci sztori – amint 
az kiderült az Észak-Keleti Átjáró Egyesület tavaly kiadott, 
azonos című helytörténeti tanulmánykötetéből is. 

A civil szervezet most az 
Avasi kilátóba invitálja a 
nosztalgiázó kedvűeket. Ok-
tóber 3-án egész délelőtt ka-
mabajnokság zajlik az ava-
si sportpályákon (rossz idő 

esetén a közeli Pattantyús 
Iskolában), délben bográcsos 
ebéd a jelenlévőknek. 

Délután 2-kor a kilátó, 
azaz az 1963-ban létesült té-
vétorony jelenéről, jövőjéről, 

aktuális városképi és -politi-
kai szerepéről kezdenek pár-
beszédet a szervezők. Később 
az Utánam, srácok! filmso-
rozat egykori szereplőinek 
és stábtagjainak előadását 
láthatják-hallhatják az ér-
deklődők a kilátó emeletén. 
Délután 6 órakor az átjáró 
folyóirat aktuális számának 
bemutatója következik, majd 

rendszerváltás korát idé-
ző 1989 – Határon című 
KineDok-vetítés, beszél-
getéssel. Este 8-tól éjfél 
utánig zene: DJ Zöldnek a 
speciális helyszíni adott-
ságokhoz igazított vetí-
tésével, a Kés és a Liqu-
id Limbs zenekarokkal. 
(Fotó: Jelenet az 1974-es 
filmből)

Sok más mellett Ref lex-
koncert, Eperjesi Erika és Je-
nei Gábor nosztalgiaműsora 
valamint élő csocsóbajnok-
ság is várta a kikapcsolódni 
vágyókat múlt szombaton, 
az Eperjesi Erika és Molnár 
Péter önkormányzati kép-
viselők által szervezett bel-
városi családi napon, a Vö-
rösmarty és a Király utcák 
kereszteződésénél. A Zene-

bona Társulat 
a gyerekeknek 
játszott dél-
után, a Musical 
Műhely Mis-
kolc zenés-tán-
cos összeállítá-
sa után pedig 
a Sky Fanatic 
adott koncertet. Végül ge-
nerációk kedvence, Aradsz-
ky László lépett színpadra, 

de volt még a nap folyamán 
kirakodó vásár, körhinta és 
ugrálóvár is.

A szüret a komoly szakszerű munka és a népi örömünnep keveré-
ke ma is. Vidámság és jókedv üt ekkor tanyát a szőlőkoszorúzta 
hegyekben, szőlőskertekben. Miskolc több városrészében megem-
lékeztek a napokban ezekről a hagyományokról, a Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház udvarán másodszor rendezték meg az elmúlt hét-
végén a csabai szüreti napot.

Régen szüretkor kivonult a 
falu apraja, nagyja, eljöttek a 
rokonok, barátok, hogy segít-
senek a munkában és a mu-
latozásban. A bor kínálása a 

gazda szent kötelességei közé 
tartozott, s persze harapni való 
is került. Reggelire szalonna, 
sonka, kolbász vagy más ha-
sonló hideg eledel járta, ebéd-

re pedig hagyományos szüreti 
étek, töltött káposzta, gulyás 
vagy juhhúsos kása került az 
asztalra. A töltött káposztát a 
gazdasszonyok vitték ki a szü-
retelőknek, a gulyást vagy a 
juhhúsos kását ellenben a hely-
színen főzték bográcsban, sza-
bad tűzön. 

A csabai szüreti napon sem 
volt hiány finom eledelből, 
itókából, jókedvből, vidám-
ságból. Ez a második szüreti 
nap, ahol szőlődarálással, pré-
seléssel, sütéssel-főzéssel ün-
nepeljük meg az ősznek ezt a 
szakaszát – mondta el Barta 
Gábor, önkormányzati kép-
viselő, a rendezvény szerve-

zője A látványos, lovas kocsis 
felvonulás hagyományosan a 
Csabavezér útról indult déle-
lőtt, a Gárdonyi Géza Művelő-
dési Ház udvarára. A parkban, 
ahogy az ilyenkor illik, folyt a 
must és vidám, zenés, kultu-
rális programok szórakoztat-
tak. Felcsendültek operett-slá-
gerek, ismert melódiák, nem 
maradt el a lovasbemutató 
és kutyaszépségverseny sem. 
Nagy tállal jutott mindenki-
nek az illatos, forró ebédből, s 
a must mellett a korábbi évek 
jó borait is megkóstolhatták 
a jelenlévők. A kísérőprogra-
mokhoz az Agyagbanda húz-
ta a talpalávalót.
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Miskolcon számos nyugdí-
jas klub működik, tartal-
mas, szórakoztató elfog-
laltságokat kínálva tagjaik 
számára. Múlt pénteken 
mintegy tíz helyi nyugdí-
jas csoport látogatott el az 
Avasra hogy a hagyomá-
nyok szerint zenével, tánc-
cal, felvonulással ünnepel-
je a szüreti időszakot. 

– Egész nap esett az eső, 
de szerencsére erre a fél órá-
ra az is elállt, mondhatjuk, 
még az időjárás is pártfo-
gásába vette a szüreti fel-
vonulásunkat – mondta el 
a szervező Glatz Katalin 
önkormányzati képviselő 
– Hagyományteremtő cél-

lal jött létre a rendezvény a 
Miskolci Egyesített Szoci-
ális Egészségügyi és Gyer-
mekjóléti Intézmény avasi 
területi szolgálatának segít-
ségével – tette hozzá. 

A hagyományőrző ru-
hákba öltözött nyugdíjasok 
harmonikás kísérettel, szü-
reti nótákat énekelve szőlő-
fürtös kosárkákkal sétáltak 
el a Herman Ottó Általá-
nos Iskolába, ahol megte-
kintették Eperjesi Erika és 
Kincses Károly, a Miskolci 
Nemzeti Színház két mű-
vészének előadását. Voltak, 
akik táncra is perdültek, jó-
kedvben tehát igazán nem 
volt hiány a péntek délután 
az Avason. 

szüreti felvonulás 
az avason

Múlt szombaton rendez-
ték meg a miskolci katoli-
kus egyházközségek nap-

ját az Avason, a programok 
már szerdán elkezdődtek. A 
rendezvénysorozat immár 

hagyományosnak számít 
az avasi Ige templom előtti 
téren és a Fényi Gyula Je-
zsuita Gimnázium mögött. 
Ezúttal is volt főzőverseny, 
sok színes gyermekprogram 
és számos sportvetélkedő. 
Sokan voltak kíváncsiak a 
templomban nyílt kiállítás-
ra is. A rendezvénysorozat 
vasárnap búcsúünneppel 
folytatódott.

Családi nap a belVárosban

„érik a szőlő, Hajlik a Vessző…!”

Saját kezükbe vették 
környezetük szépítését a 
Hajós u. 23-25. sz. alat-
ti társasház lakói. Fodor 
Zoltán helyi képviselő tá-
jékoztatása szerint Meren-
di Jánosné közös képvi-
selő a társasház nevében, 
sikeresen pályázott a kor-
mány MOL Zöldövezeti 
Programjába, s ennek se-

gítségével, a lakók közre-
működésével egy szépen 

parkosított területet hoz-
tak létre a ház körül.

megszépült környezet

katolikus egyHázközségek napja 

utánam sráCok, HétVégén a kilátóba(n)!



Szeptember 27-én délután ismét 
a Szent Mihály-napi hagyomá-
nyoké volt a főszerep a Diósgyőri 
várban és a Lovagi Tornák Terén. 
Az Itthon vagy! Magyarország 
szeretlek miskolci helyszínein, 
a látványos állatbehajtás mellett 
meglepetésekkel teli kutyás bemu-
tatókkal és néptánc előadásokkal 
is várták az érdeklődőket.  

Hagyományosan az ősz egyik leg-
szebb estéjén rendezik meg az Itthon 
vagy! Magyarország szeretlek! elne-
vezésű programsorozatot, melynek 
keretében országszerte felelevenítik 
a Szent Mihály-napi pásztor hagyo-
mányokat és előtérbe kerülnek a he-
lyi közösség értékei. A népi kalendá-
riumban ehhez a naphoz kapcsolódik 
az állatok behajtása a téli szálláshe-
lyekre, valamint a pásztorok elszá-
moltatása, amelyet látványos tűzgyúj-
tással és vigasságokkal ünnepeltek.

A Lovagi Tornák Tere idén először 
kapcsolódott be helyszínként a prog-

ramokba. Az állatbehajtás mellett a 
lovasok népi ügyességi játékainak is 
szurkolhattak a nézők - süvegütés, 
szalagtépés, lovas birkózás - amit a 
Hejő-Törzs Hagyományőrző Egyesü-
let elevenített föl. A vigasságok han-
gulatáról a Szinvavölgyi Néptánc-
együttes valamint a Számadó és a 
Mintha zenekarok gondoskodtak. A 
nagyidai Ilosvai Selymes Péter Nép-
táncegyüttes felvidéki dallamokat is 

megidézett. Az érdeklődőket kirako-
dóvásárral, ínyenc falatokkal, népi 
játszótérrel, csacsifogattal, állatsimo-
gatóval és népi mesterségek bemu-
tatóival is várták. Ügyeskedhetnek a 
kukoricamorzsolásban, őrlésben, szi-
tálásban és a mángorlásban.

A mulatságon a Diósgyőri vár lo-
vagjai és udvarhölgyei is részt vettek, 
akik harci bemutatókkal és udvari já-
tékokkal szórakoztatták a vendégeket. 

A trianoni békediktátum után a 
második világháborúig, sőt azt kö-
vetően egészen 1973-ig mindössze-
sen egy díszpolgárt avattak Mis-
kolcon. 1927-ben Bethlen István 
miniszterelnököt tartotta a város 
méltónak arra, hogy legmagasabb 
kitüntetésében részesítse.   

Bethlen István a trianoni békede-
legáció tagja volt, később, 1921-től tíz 
éven keresztül miniszterelnök. Ke-
resztény-nemzeti kormányával támo-
gatta és konszolidálta a Horthy-rend-
szert. Bár legitimista volt, az általa 
vezetett kormány a budaörsi csatában 
meghiúsította IV. Károly restaurációs 
kísérletét és ő érte el a Habsburg-ház 
trónfosztását is. A világháború és a te-
rületi csonkítások miatt megroppant 
Magyarország gazdasági stabilizáció-
ja fűződik elsősorban nevéhez. 1924-
ben létrehozta a Nemzeti Bankot, 250 
millió korona népszövetségi hitellel 
beindította a gazdaságot, 1927-ben 
pedig bevezette az új, stabil pénzt, a 
pengőt. Konzervatív demokrata po-
litikusként ellenezte a zsidótörvénye-
ket. Külpolitikájának mozgatórugó-
ja Trianon revíziója volt. 1927-ben 
barátsági szerződést kötött Olasz-
országgal, később Németországgal 
is szorosabbra fűzte Magyarország 
kapcsolatait. Miskolci díszpolgári 
oklevelének szövegében az ország-
ban elért gazdasági sikerein túl épp 
az olasz-magyar barátsági szerző-
dés megkötését említik indoklásul. 
1925-től a felvett hitelekből Miskolc 
is részesült, a város infrastrukturá-

lis fejlesztésekre fordította a pénzt. A 
gazdasági világválság éveiben (1929-
1933) ezekből a hitelekből épült a lil-
lafüredi Palotaszálló. Érdekes adalék, 

hogy Bethlen 1927 végén és 1928 vé-
gén is járt Miskolcon. Ekkor akarták 
átadni neki az oklevelet, de ő mind-
kétszer visszautasította ezt, mondván, 
hogy nem alkalmas. A tényleges át-
adásra tíz év múlva, 1937-ben került 
sor, amikor Bethlen már nem volt mi-
niszterelnök. A város személyesen ke-

reste meg kitüntetettjét, aki e szavak-
kal köszönte meg a gesztust: „Kérem, 
tolmácsolják köszönetemet Miskolc 
város törvényhatósága előtt... Mis-
kolc törvényhatósága tulajdonképpen 
kétszer tüntetett ki. Először, mikor 
tíz évvel ezelőtt díszpolgárrá válasz-
tott, és másodszor most, amikor tíz 
év után elhatározta a törvényhatóság, 
hogy átadja a díszpolgári oklevelet. 
Tíz évvel ezelőtt miniszterelnök vol-
tam, ma egyszerű polgár vagyok és 
ennek folytán a második kitüntetés 
kétszeresen értékes reám nézve... Az, 
hogy Miskolc város tíz év után az irat-
tár poros aktái közül előkereste ezt a 
díszpolgári oklevelet, bizonyítéka an-
nak, hogy a város közönsége azóta 
is figyelemmel kísérte az én közéleti 
működésemet és ma is érdemesnek 
tart arra a kitüntetésre, amelyet tíz 
év előtt a miniszterelnöknek szánt”.  
Bethlen 1946-ban halt meg a moszk-
vai Butirszkaja börtön kórházában, 
ahová a szovjetek hurcolták azért, 
hogy ismert közéleti szereplőként, ne 
tudja összefogni Magyarországon a 
kommunista ellenes erőket.

Somorjai LeheL

A nagyváradi, a gyulai és a diós-
győri várak különleges miliő-
jét mutatja be az a fotókiállítás, 
amely a napokban nyílt meg a 
Diósgyőri várban. 

A megnyitón kihirdették annak 
a – nagyváradi, gyulai és miskol-
ci fiatalok számára kiírt – fotópá-
lyázatnak az eredményét is, melyre 
több mint ötven képet küldtek be. 
Az alkotások témái az adott telepü-
léseken található várak voltak. 

Alakszai Zoltán, a miskolci pol-
gármesteri hivatal kabinetvezető-
je a rendezvényen egyebek mellett 
elmondta: a pályázat nem csupán 
a helyi értékek felkutatását segí-
tette elő – tartalmas nyári elfog-
laltságot biztosítva a diákoknak 
- barátságok is szövődtek, ame-
lyek összekötik az egymástól tá-
vol eső városokat. Kónya István, 
Gyula alpolgármestere hozzátette, 

a közös várfotó pályázattal nagy 
lépést tettek afelé, hogy Gyula és 
Miskolc között hosszabb távon, a 
kulturális kapocs mellett, gazda-
sági vagy akár gasztronómiai kap-
csolatok is kialakuljanak. 

A pályázat győztese egy, a gyu-
lai várat megörökítő esti kép lett, 
Szabó Zita alkotása. A rendezvé-
nyen megnyílt egy vándorkiállítás 
is, Bagyinszki Zoltán, Pap Csaba, 
Cséfalvay Gyula, Szűcs Árpád és 
Barna Laczy azon képeiből, ame-
lyek a nagyváradi, gyulai és di-
ósgyőri várak különleges miliőjét 
idézik, mutatják be. 

Nagyvárad, Gyula, Diósgyőr

Az ún. Csupros Mária szob-
rot 1738-ban állították az akkor 
még új mindszenti templom előtt, 
mindszenti és miskolci polgárok 
kívánságára, az akkori plébános, 
Deák Ferenc kezdeményezésé-
re. Alkotója ismeretlen. „Czélja 
volt az oszlop emelésének, hogy 
gyűlhelyül szolgáljon a híveknek, 
hogy ott a kántor vezetése alatt 
szombat esténként ájtatosságu-
kat végezvén kérjék az egek urát, 
hogy Miskolcz város lakóit a pes-
tis veszedelmétől a jövőre is óvja 
meg” – írták egykoron. 

A korinthoszi oszlop tetején 
Mária egy földgömbön áll, feje 
fölött csillagokból álló glória lát-
ható. Az oszlop alsó részén Nepo-
muki Szent János, Szent Lőrinc 
és Szent Sebestyén szobrait is el-

helyezték, a talapzat három oldalán pedig latin nyelvű szövegek voltak ol-
vashatók. A szoborcsoport a nagy 1878-as miskolci árvíz idején megsérült, 
az egyik szobor feje letört, ezért az akkori plébános mindhárom mellé-
kalakot eltávolíttatta, a többi részt pedig restauráltatta. A restaurálásról  
Schack Béla az írta 1897-ben, hogy 
„… úgy megrenoválták, hogy azt 
hiszem, nem maradt a régiből egy 
kődarabka sem.” A felállított szo-
bor helye a későbbiekben is válto-
zott néhányszor. 1924-ben vala-
mennyire ismét arrébb helyezték, 
majd 1961-ben – „forgalomszer-
vezési okok miatt” – szorosan a 
templom fala mellé állították. A 
dolog pikantériája az volt, hogy a 
szobor szemben állt az MSZMP új 
székházával (ma ITC székház), és 
a tér hivatalos neve magyar-szov-
jet barátság tere volt. A felújított 
műalkotást 2001-ben helyezték 
vissza régi helyére, a templom 
előtti útkereszteződésbe.

fotó: mocSári LáSzLó

akkor...

...éS moSt

Várfotó páLyázat  
éS kiáLLítáS

tüzeS hanguLat éS népi VigaSSágok 
Szent miháLy napján 

gróf BethLen iStVán 
miSkoLc díSzpoLgárai: (11. rész)
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A Diósgyőr nyerte a női kosár-
labda NB I.2015/2016-os szezon-
jának első mérkőzését. A miskol-
ci együttes a Vasas vendégeként 
győzött csütörtökön nagyon 
simán, 33 ponttal. 

A mérkőzést megelőző sajtótá-
jékoztatón elhangzott, több mint 
másfél hónapos felkészülésen van-
nak túl a piros-fehérek, így nem is 
csoda, hogy a lányok már nagyon 
ki vannak éhezve a tétmérkőzések-
re. A bajnoki nyitány kedvezően 
alakult az Aluinvent- DVTK szá-
mára, hiszen négy könnyebb ellen-
fél – Vasas, Cegléd, BEAC és Szek-
szárd – ellen lépnek pályára és csak 
azután játszanak majd rangadót. 

A diósgyőriek 

csapatkapitánya szerint az új iga-
zolások miatt a szerencsés sorsolás 
segítheti az összhangot. - Ebben a 
felállásban először fogunk pályára 
lépni, mert kisebb-nagyobb sérülé-
sek nehezítették a felkészülést plusz 
Tánya és Dí is előző héten érkeztek, 
úgy hogy ez egy főpróba. Sokat kell 
még dolgoznunk, de azt hiszem jó 
csapattá fogunk válni – mondta el 
Czank Tímea (képünkön jobbról). 
Taccajana Lihtarovics (képün-
kön középen), Euroliga- és Európa 
Kupa tapasztalattal rendelkező fe-
hérorosz bedobó is az első bajnoki 
összecsapást beharangozó tájékoz-
tatón mutatkozott be a sajtó képvi-

selőinek.

Mintegy ezerkétszáz hallga-
tó nevezett be idén a Miskol-
ci Egyetem 16. alkalommal 
megrendezett sportnapjának 
rendezvényeire. A diákok 
kipróbálhatták magukat a 
labdarúgás, az atlétika, a ko-
sárlabda, a darts és asztali-
tenisz területén, de részt ve-
hettek hétpróbán vagy akár 
kung-fu bemutatón is. 

A legnépszerűbb sportágnak az 
úgynevezett „buborékfoci” bizo-
nyult. Itt ugyanazok a szabályok, 
mint a hagyományos labdarúgás-
nál, annyi a változás, hogy a játéko-
sok egy műanyag, felfújható „bubo-

rékban” játszanak, csupán a lábuk 
van szabadon, térdtől lefelé. Idén új-
donság volt, hogy a sportversenyek 
mellett kerekasztal-beszélgetések is 
zajlottak, melyeken élsportolók me-
séltek pályafutásukról.

A Miskolci Egyetemen évről 
évre megrendezett sportnap cél-
ja, hogy minél több hallgatót ösz-
tönözzenek a rendszeres mozgásra 
– ne csupán egy-egy napra, hanem 
hosszabb távon is. Az intézmény 
mentorprogrammal is segíti az él-
sportolókat a 2015-16-os tanévtől. 
Pályáztak judósok, vízilabdások, 
jégkorongozók, kosarasok, labda-
rúgók, de táj- és hosszútávfutók is 
– összesen huszonketten. Köztük 

Gercsák Szabina és Hornyák Olivér, a 
PANNERGY MVLC tagja, akik az el-
nyerhető ösztöndíj mellett az ugyan-
csak megpályázható mentori segítség 
jelentőségét is kiemelték, amely a ta-
nulmányaikat segítené. 

Miskolc vízilabdacsapata az egri helytál-
lás után már pontokat is szerzett az E.ON 
férfi bajnokságban: Sike József együtte-
se a Kaposvár otthonában tudott nyerni 
8–7-re.

Berta József ugyan a házigazdákat jutatta 
előnyhöz szabaddobásból, ám a szerb Marco 
Petrovics az első percben megkezdte a gól-
gyártást. Nikola Nikolov még egyszer előny-
höz juttatta a hazaiakat, ám Petrovicsnak két 
gól volt erre a válasza – hihetetlen, de igaz: 
három másodpercen belül két gól! Milos Mi-
licsics is lőtt ezután egy akciógólt, így 4–2-es 

előnyt szereztek az első negyedben a miskol-
ciak.

Miután nem csak a kaposváriak kapusa-edző-
je, Szécsi Zoltán védett hatékonyan, hanem Valics 
Bence is remekelt, sok gólt nem jegyezhettünk fel. 
A harmadik negyed közepéig őrizte előnyét Sike 
József csapata, akkor azonban Kovács Olivér talá-
latával 6–6 állt a táblán. Hegedűs István akciógól-
jával visszavettük a vezetést, sőt a negyedik etap-
ban Takács János góljával már 8–6-ra vezettünk. 
Miután a Kaposvár erejéből 33 másodperccel a 
vége előtt futotta csak egy gólra (Mihailo Pareza-
novic szerezte), nyert a miskolci csapat, s ezzel 
megszerezte első ob I-es sikerét.

A 19 év alattiak versenysorozatában szereplő 
Acélcsapat második meccsét hazai környezetben 
vívta (a Szentpéteri kapui rendőriskolában található 
edzőpályán), a több város és klub játékosait egyesí-
tő Nyíregyháza Tigers ellen. A miskolciak folytat-
ták jó szereplésüket, a két hete idegenben szerzett 
34 pontra még rátettek egy touchdownnyit és 40-
ig törtek föl! A vendégeket ugyanakkor az Acélos 
defense nem engedte pontszerzésig az egész első 
félidőben. Két egymást követő sikerrel a borsodi 

alakulat vezeti a juniorbajnokság ta-

belláját, amint az a mafsz.org szövetségi honlapon 
megtekinthető. Eredmény: Miskolc Steelers – Nyír-
egyháza Tigers Juniors 40-28 (6-0, 6-0, 8-20, 20-8) 
Miskolci pontszerzők: Jónás Máté 5 TD (4 futott, 1 
interception return), Szabó Martin TD (irányítófu-
tás), Vincze Donát 2 pontos extra (elkapott, Szabó 
Martin passzából), Zöld Gergő 2 pontos extra (el-
kapott, Szabó Martin passzából). Legközelebbi ri-
válisát megint itthon fogadja a Steelers, méghozzá a 
fővárosi kis-Farkasokat. (Október 18. – Miskolc Ste-
elers – Budapest Wolves Juniors) Második erdélyi mérkőzését játszotta a DVTK Jegesmedvék 

csapata kedden este Brassóban és valósággal kiütötték a Coronát. 
A Macik így mind a hat pontot elhozták Erdélyből.

A mérkőzés első harmadában, a 16. percben Dansereau és Du-
das volt az előkészítő, Galanisz pedig a végrehajtó és már vezetett 
is a vendégcsapat (0-1). A második játékrész 6. percében növel-
ték előnyüket a Jegesmedvék. Leppanen és Dudas passzát Dan-
sereau lőtte a brassói kapuba (0-2). Kilenc percet kellett várni a 
következő miskolci gólra, ekkor Somogyi értékesítette Galanisz 
és Leppanen átadását (0-3). A harmad utolsó fél percében alapo-
san felpörögtek az események. Tóth 21, míg Dudas 1 másod-
perccel a játékrész vége előtt mattolta Fülöpöt, így megnyugtató 
előnnyel vonulhattak a második szünetre (0-5). A hazaiak a 4. percben szépítettek Bíró révén (1-5). A 13. 
percben a hokibunyó kedvelői örülhettek, ugyanis brassói részről Bíró Ottó és Mátyás, a miskolci oldalról 
pedig Pavuk, Sagert és Gőz esett egymásnak és ők öten összesen 50 perc büntetést kaptak. Négy perccel ké-
sőbb Somogyi már a második gólját ütötte a meccsen (1-6). Bő másfél perc múltán Mihály tett egy szépség-
tapaszt a csúfos vereségre (2-6). (ASC Corona Brasov - DVTK Jegesmedvék 2-6 (0-1, 0-4, 2-1).

Idén IS 
SIkereS volt a Sportnap

Az OTP Bank Liga 10. fordulójában az első 
félidő hajrájában szerzett vezetést a Honvéd, 
amit Barczi Dávid góljával sikerült kiegyenlí-
tenie a vendég Diósgyőrnek. A hosszabbítás-
ban azonban a hazaiak tudtak gólt rúgni, így 
ők szerezték meg a három pontot.

A 46. percben, az első félidő hosszabbításában 
Holender fordulásból lőtt a diósgyőri kaputól 14 
méterre, a labda megpattant a blokkolni igyekvő 
egyik védőn, s a jobb alsó sarokba gurult. (1-0) Az 
50. percben Lipták 40 méteres passzát a kaputól 
11 méterre vette le Bognár, de lőni nem tudott. 
Visszajátszotta a labdát Okukának, aki a berob-
banó Barczinak továbbított. Dave levette a labdát, 
majd 13 méterről a hazai kapu bal alsó sarkába 
lőtt. (1-1)  Aztán ismét a végén jött a csattanó: a 
92. percben, egy jobboldali szabadrúgás szállt 

hosszan a levegőben, majd Kamber a közelről a 
hálóba fejelte a labdát. (2-1) Budapest Honvéd - 
Diósgyőri VTK 2-1 (1-0) Forrás: dvtk.eu

Diósgyőri siker 
a nyitányon

Ismét a végén Dőlt el Kaposváron is bizonyítottak
a miskolci 

pólósok

Bunyóban is felülmúlták a Brassót a macik

vezetik az U19-es versenysorozatot



Miskolci NaplóHirdetés10
szeptember 30– október 6.

KERESSE LEGÚJABB AKCIÓNK TERMÉKEIT
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

Eh. csontos  
csirkemell      

1 kg, 
baromfit árusító üzl.

999 Ft

Eh. sertéskaraj  
csontos     

1 kg, (Október 1–3.) 
tőkehúst árusító üzl.

1199 Ft

Eh. sertéstarja 
csontos     

1 kg, (Október 1–3.) 
tőkehúst árusító üzl.

1049 Ft

Flóra margarin 500 g, egységár: 798 Ft/kg 399 Ft
COOP Sertés virsli  1 kg (COOP ABC, COOP Szuper) 799 Ft

GYűJTSE hűSÉGPONTJAINKAT A TöRZSVáSáRLÓI EMBLÉMáVAL ELLáTOTT COOP ABC 
ÉS COOP SZuPER ÜZLETEINKBEN! 60% KEdVEZMÉNNYEL MEGVáSáROLhATJA  

CSÚCSMINőSÉGű EVőESZKöZ KOLLEKCIÓNKAT!  
RÉSZLETEK A SZÓRÓLAPON ÉS AZ ÜZLETEKBEN KIhELYEZETT PLAKáTOKON!

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

Bonyhádi 
edények 
széles 

választékban 
kaphatók!

Megbízható, önállóan  
dolgozni tudó, több éves  

szakmai tapasztalattal  
rendelkező, ügyes kezű  

AsZtAlost KereseK  
hosszútávra szentendrei  

és budapesti munkavégzésre.

Magas jövedeleM,  
Megegyezés szerint

telefon: 06-70/263-7801

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 

Autó-villamossági 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

Autó-villamossági 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

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvez-
ményes 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
Egyedül neveli a gyermekét? Jó volna 
beszélgetni egy másik anyukával?  Mi ba-
ráti segítséget nyújtunk, hogy könnyebb 
legyen minden nap. Kérjen segítséget az 
Otthon Segítünk Alapítványtól. Több infó 
a miskolc.imami.hu honlapon és 30/905-
8113 telefonon.

Opel Astra kombi 1700-as diesel, teljesen 
felújítva, 1996 évjáratú, új gumikkal, vonó-
horoggal, extrákkal, eladó 380 000 Ft-ért. 
Műszaki érvényes: 2016. 04. 20-ig. Érdek-
lődni: 06-30/276-44-50.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900 Ft-
tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alu-
mínium), garázskapuk cseréje óriási kedvez-
ménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, Bemutatóte-
rem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: 
h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

REDŐNYÖS ÜGYELETBEN! BALOGH ÁR-
NYÉKOLÁS ‚87. Javítás, gurtnicsere még 
ma! Szalagfüggöny tisztítás rövid határidő-
re. Új szalagfüggöny, szúnyogháló, redőny, 
reluxa, vászonroló készítés. Legjobb áraján-
lat – felmérés alapján – 0 Ft. Kiszállási költ-
séggel ! Csak 1 telefon:  06-30/331-9788  és 
megyek!  www.baloghrolo.hu

A HázHOz MENŐ 
zÖLD HuLLADéK  

GYűjTéS  
SzÜNETELTETéSE

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a 
tisztelt lakosságot, hogy a házhoz menő zöldhulladék 
gyűjtését 2015. október 30. és 2016. április 4. között 
szüneteltetjük. 

Ezen időszak alatt a lakosságnak továbbra is van lehető-
sége a hulladékudvarok egyikében leadni a háztartásában 
keletkezett zöldhulladékot.

Ezúton kérjük Önöket, hogy amennyiben igénybe kíván-
ják venni a hulladékudvart, szíveskedjenek lakcímkártyát, 
személyi igazolványt, valamint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj (társasházak és lakásszövetkezetek ese-
tén a közös költség) megfizetéséről szóló csekkszelvényt 
vagy befizetési bizonylatot magukkal vinni, melyeket a be-
szállításkor a hulladék átvevőnek be kell mutatni.

Az igazolványok és a befizetés bizonyítására szolgáló do-
kumentumok hiányában az átvételt a hatályos jogszabá-
lyok előírásai értelmében meg kell tagadnunk!

Hulladékudvarok elérhetősége: 
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
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programajánLó
program/közélet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Október 5. hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-

kolc Ma, hírműsor 18.17 Sporthírek 18.20 Időjárásjelentés18.23  ProgramPont 18.30 
Miskolci Napló, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Sporthírek 19.20 Idő-
járásjelentés 19.23  ProgramPont 19.30 Dobozfilmek 20.00 Miskolc Ma ism.  20.17 
Sporthírek 20.20 Időjárásjelentés 20.23  ProgramPont 20.30-05.00 Képújság

október 6. kedd 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.17 Sporthírek 18.20 Időjárásjelentés 18.23  ProgramPont 18.30 Sportper-
cek 19.00 Miskolc Ma ism.  19.17 Sporthírek 19.20 Időjárásjelentés 19.23  ProgramPont 
19.30 DVTK Jegesmedvék-Csíkszereda, jégkorong mérkőzés 21.00–05.00 Képújság

október 7. szerda 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor  18.17 Sporthírek 18.20 Időjárásjelentés 18.23  ProgramPont 18.30 Mis-
kolci Napló 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Sporthírek 19.20 Időjárásjelentés 19.23  Prog-
ramPont 19.30 Miskolc-BVSC OB 1-es vízilabda bajnokság 20.30 Miskolc Ma ism. 20.47 
Sporthírek  20.48 Időjárásjelentés 20.53  ProgramPont  21.00-05.00 Képújság

október 8. csütörtök 05.00 Az előző esti adás ismétlése 0.00 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor   18.17 Sporthírek 18.20 Időjárásjelentés 18.23  ProgramPont 
18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma ism.  
19.17 Sporthírek 19.20 Időjárásjelentés 19.23  ProgramPont 19.30 DVTK-Haladás 
bajnoki labdarúgó mérkőzés 20.30-05.00 Képújság

október 9. péntek 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor  18.17 Sporthírek 18.20 Időjárásjelentés 18.23  ProgramPont 
18.30  Egészségpercek19.00 Miskolc Ma ism.  19.17 Sporthírek 19.20 Időjárásje-
lentés 19.23  ProgramPont 19.25 Miskolci Napló ism.  20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 
Sporthírek 20.20 Időjárásjelentés 20.23  ProgramPont    20.30–07.00 Képújság

október 9. szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Hír-
pont 18.08 No Comment 18.25 Promenád ism. 19.00 Hírpont ism. 19.08 No Com-
ment 19.25 Sportpercek ism. 20.00 Hírpont ism. 20.08 No Comment 20.30 A se-
lyemút, japán film 22.30–07.00 Képújság

október 10. vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Krónika, heti hírösszefoglaló 18.28 Helyzetkép 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 
Miskolci Napló 20.30 Krónika, hírösszefoglaló 20.55-05.00 Képújság 

Tizeshonvéd úti lakótelepi park
Október 3. 13 órától. Családi nap. Fel-

lépnek: Buri Jenő és Szirmai Zoltán, 
a Bársony Táncsoport, a Szinvavölgyi 
Néptáncegyüttes, az Egyszervolt Me-
sezenekar, valamint Bereczki Zoltán. 
Fővédnökök: Kiss János alpolgármester, 
önkormányzati képviselő, és Kovácsné 
Budai Mária önkormányzati képviselő.

Miskolci Csodamalom Bábszínház
Október 3. 10.30 óra. Lúdas Matyi. 
Október 4. 10.30 óra. Mazsola. 
Fazola Henrik Szakképző Iskola
Október 3. 10 órától. Dél-Kiliáni Családi 

Nap. Fellép a Sweet Dance tánccsoport, 
a The Sign együttes, a Dance Elit táncs-
csoport, Eperjesi Erika és Jenei Gábor, 
Fehérvári Gábor Alfréd. Bemutatkoznak 
a miskolci nemzetiségi önkormányza-
tok. A rendezvény védnöke: Novák Jó-
zsefné önkormányzati képviselő.

Feledy-ház
Október 9. 17 óra. IRODALMI FONÓ. Téma: 

Vass Tibor versei. A Gömörország Regi-
onális Kulturális Egyesület és a Múzsák 
Kertje Alapítvány szervezésében. 

Színészmúzeum
Október 10. 10 órától. TÁRLAT-TÚRA. A ren-

dezvényen a Herman Ottó Múzeum és a 
Miskolci Galéria legizgalmasabb kiállí-
tásait járják végig. Regisztrációhoz kö-
tött, jegyváltás mellett látogatható ren-
dezvény. A hat kiállítóhelyet mindössze 
egyetlen jeggyel lehet megtekinteni. 

Jókai úti lakótelepi park
Október 10. Családi nap. 10 órától a Miskol-

ci Szimfonikus Zenekar nyilvános pró-

bája a Malomban. 13.10-től a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar vonósnégyese és 
rézfúvós kvintettje lép fel, majd az Irigy 
Hónaljmirigy, a Fazekas utcai Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola di-
ákjai adnak műsort, 15.20-tól pedig a 
Miskolci Csodamalom Bábszínház Lu-
das Matyi előadását tekinthetik meg. 
Fővédnökök: Kiss János alpolgármester, 
önkormányzati képviselő, Kovácsné Bu-
dai Mária önkormányzati képviselő. 

Művészetek Háza
Október 5. 19 óra. Tűzvarázs bérlet ŐSZI PA-

RÁZS. Közreműködik: a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar, Oboa: Kiss József, Ve-
zényel: Gál Tamás. Október 10. 19 óra. 
QUIMBY TEÁTRUM.  A zenekar dramatur-
giai szálra felfűzött, színházi elemekkel 
tarkított nagyon speciális koncertje.

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

DI FOGLALKOZÁS. A Fekete-Körös völ-
gye a századfordulón című kiállításhoz 
kapcsolódóan, a Miskolci Galériában 
az érdeklődők ízelítőt kapnak a fazekas 
mesterség hagyományaiból. 

II. Rákóczi Megyei és Városi Könyvtár
Október 7. 16.30 óra. Kert a könyvtár-

ban, élmény a könyvben. A Húszimá-
dóknak című könyvet bemutatja Vass 
Tibor József Attila-díjas költő, a kötet 
szerkesztője, a Spanyolnátha művé-
szeti folyóirat főszerkesztője. 

Belvárosi liget
Minden pénteken 7-13 óráig. Miskolci 

biopiac – bioélelmiszerek közvetle-
nül a termelőktől. 

Október 5. | hétfő. 
Avas: Áfonyás, Gesz-
tenyés, Ifjúság, Kö-
zépszer, Nyíri D., 
Szentgyörgy u. pá-
ratlan o., Test-
vérvárosok.

október 9. | pén-
tek. Avas: Adler K.

Csabai kapu: 
Apáczai Cs. J., Ba-
logh Á., Benke J., 
Bezerédj I., Bottyán 
J., Budai J., Csa-
bai kapu, Derko-
vits Gy., Dessewffy 
A., Dobozy M., Dugonics 
A., Eötvös L., Eszterhá-
zy A., Farkas J., Gombos 
P., Gyöngyvirág, Jászi O., 
Kankalin, Kinizsi P. 29-
től, 40-től, Knézich K., Lá-
zár V., Lévay J., Medgyessy 
F., Mikes K., Mikszáth K., 
Műhely, Nárcisz, Park, 
Petneházy D., Semmel-
weis, Sibrik M., Soltész N. 
K. 134-150, 155-167, Sza-
badságharc, Szigethy M., 
Szigligeti tér, Szilágyi D., 
Váncza M., Vasvári P., Vé-
csey K., Vezér, Zrínyi I.

A lomtalanítás a meghir-
detett napokon reggel 6 

órától kezdődik és a 
napi útvonalterv-
ben szereplő utcák 
befejezéséig tart. 
A lom továbbra 

sem tartalmazhat 
háztartási hulla-
dékot, veszélyes 
anyagot tartal-

mazó hulladékot, 
fertőző hulladéko-
kat (állati tetem, 
trágya), gyógysze-

reket, éles-hegyes 
eszközöket (injekciós tűk, 
fecskendők, vágó-szúróesz-
közök), fametszést, építési 
törmeléket, gumiköpenyt, 
autóbontásból származó 
hulladékot, autóroncsokat, 
elektronikai hulladékot. A 
lakosság részére továbbra 
is lehetőség van elektroni-
kai hulladék, építési törme-
lék, zöldhulladék, veszélyes 
hulladék, gumiabroncs le-
adására a miskolci hulladé-
kudvarokban. Bővebb tájé-
koztatás a www.mirehukoz.
hu honlapon. 

pfliegler péter alpolgármester fogadóórát tart 
2015. október 7-én 14 órától a miskolci városháza 
alpolgármesteri tárgyalójában. Sorszámosztás ok-
tóber 5-én 8 órától a polgármesteri hivatal portáján. 

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

tompa sándor önkormányzati képviselő, la-
kossági fogadóórát tart október 6-án 14 órától a 
DK Info Pontban (Arany Corvin Üzletház, föld-
szint, Arany János út 11-13).

Hubay györgy önkormányzati képviselő lakos-
sági fórumot tart október 7-én 17 órától a Bársony 
János úti Általános Iskolában. 

Fogadóórák

Martin-kertvárosban október 4-én, vasárnap, a 11 órakor 
kezdődő szentmise keretében Seregély István ny. érsek fel-
szenteli a plébániatemplom új Mária oltárát! A szentmi-
sén közreműködik Maczkó Mária népdalénekes.

Október a rózsafüzér hó-
napja. Minden katolikus 
templomban az esti szentmi-
se előtt, a helyben hirdetett 
időpont szerint kezdődik a 

rózsafüzér imádkozása. A 
minorita templomban, illet-
ve az emeleti hittanterem-
ben hétfőtől péntekig 17.15 
órától, szombaton és vasár-

nap 17 órától. Pénteken, 9-én 
19 órától az emeleti hittan-
teremben tartják meg a társ-
keresők imaóráját.

A Zárdakápolna Magya-
rok Nagyasszonya búcsúját 
csütörtökön, október 8-án, a 
17 órai szentmise keretében 
tartják. Jövő vasárnap, októ-
ber 11-én 16 órától mutatnak 
be mocorgós szentmisét a kis-
gyermekes családoknak a mi-

norita rendház ebédlőjében. A 
sajópálfalai könnyező Isten-
szülő kegykép búcsúja idén 
az október 17-18-ai hétvégén 
várja - görög és római katoli-
kus szertartásokkal - a zarán-
dokokat, híveket és érdeklő-
dőket. Idén is számos Miskolc 
környéki településről indul-
nak majd keresztalják Sajópál-
falára, hogy elzarándokolja-
nak a kegyhely búcsújába.

Egyházi hírek, események

a törvényes öröklés rendje 
A törvényes örö-

kösként elis-
mert rokoni 

kört, a Polgári 
törvénykönyvben 
rögzített fogalom 
meghatározás 

szerint kell értelmezni. E sze-
rint, egyenes ági rokonnak 
tekinthetők azok, akik közül 
az egyik a másiktól szárma-
zik, oldalági rokonnak pedig 
azok tekintendőek, akiknek 
– legalább egy – közös felme-
nő rokonuk van, ők maguk 
azonban egyenes ágon nem 
rokonai egymásnak.

A Ptk. nem ismeri el min-
den oldalági rokon törvényes 
öröklési jogát, viszont, az 
örökhagyó oldalági rokona-
inak törvényes öröklési jogát 
az új Polgári törvénykönyv, a 
szülői és nagyszülői leszár-
mazókon túl, a dédszülői le-
származókra is kiterjeszti.

Az öröklésben elsődleges 
az örökhagyó – szabályos 
végrendeletben tett-, akara-
ta. Ha az örökhagyó nem al-
kotott végrendeletet, akkor 

a törvényben meghatározott 
sorrend érvényesül. Elsősor-
ban az örökhagyó leszárma-
zói vagyis gyermeke, és ki-
eső gyermek helyén unokái, 
dédunokái örökölnek.

Leszármazók mellett, hol-
tig tartó haszonélvezeti jo-
got az örökhagyóval közö-
sen lakott lakáson, ahhoz 
tartozó berendezési és fel-
szerelési tárgyakon az örök-
hagyó túlélő házastársa 
örököl. Minden további va-
gyonban, a túlélő házastárs 
egy gyermekrészt örököl.

Ha sem leszármazó, sem 
házastárs nincs, akkor lehet 
szó az örökhagyó szüleinek 
törvényes örökléséről. Kieső 
szülő helyén, annak leszár-
mazói, vagyis az oldalági 
rokonok örökölnek.

Vagyis, ha leszármazó és/
vagy házastárs van, az olda-
lági rokonok törvényes örök-
lésére nem kerülhet sor. Tör-
vényes örökös hiányában,  
végső soron az állam örököl.

strassburgEr gyuLa 
ügyvéd

a jogásZ váLasZoL

„Könyvtárba mentem, gyere 
utánam!” – ez a szlogenje 
a hétfőn kezdődő országos 
könyvtári napok program-
sorozatnak. 

Az idén tízéves rendezvény 
miskolci központja a II. Rákó-
czi Ferenc Könyvtár lesz. 

Idén is a közösségteremtés, a 
könyvtár, az olvasás népszerű-
sítése a legfőbb célja az országos 
könyvtári napok rendezvény-
sorozatnak. A miskolci könyv-
tári hálózat már a kezdetektől 
részt vesz a programfolyamban. 
Prokai Margit, a II. Rákóczi Fe-
renc Megyei és Városi Könyv-
tár igazgatója kiemelte, nagyon 
fontos kultúraközvetítő intéz-
mény a könyvtár. Az egyetlen 
intézménytípus, amely alapve-
tő kulturális szolgáltatásokat 
nyújt – nagyrészt ingyen.

A könyvtár már önmagá-
ban számos új élményt nyújt, 

de a hétfőn kezdődő könyvtá-
ri napok még bővebb kínálatot 
adnak. A szakmát a megyei 
könyvtárosok találkozójával, 
helytörténeti konferenciával 
várják, a miskolciakat pedig 
kiállítás, gyerekprogramok, 
köztük Gryllus Vilmos kon-
certje, író-olvasótalálkozók 
szórakoztatják. Marien Ani-
ta, a Polgármesteri Hivatal 
Kulturális és Városmarketing 
Osztály vezetője elmondta, 
olyan programokkal is igye-
keznek becsalogatni az ol-
vasókat, amelyek talán szo-
katlanak a könyvtártól. Ma 
azonban már másként kell 
gondolni ezekre az intézmé-
nyekre. Akit mégsem sikerül 
becsalogatni, azok számára 
házhoz mennek a könyvek. A 
megyében sokszor járó, köz-
kedvelt könyvbusz jövő hét 
pénteken és szombaton a mis-
kolci utakat rója majd. 

könyvtári napok
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október 3. szombat. Vá-
NyA báCSI SzíNMű 
19:00 | JÁTÉKSZÍN 18 éven 
felülieknek! Jegyvásárlás.

október 4. vasárnap. FÜ-
VESKÖNyVEK-Az ÉLET 
NAGy KÉRDÉSEI felolva-
sószínház 19:00 | KAMA-
RA A Gyulai Várszínház 
produkciója Jegyvásárlás.

október 6. kedd. REMEK 
hANG A FuTKoSáSbAN 
kisopera 19:00 | KAMARA 
„Félig komoly opera” 12 kép-
ben Maladype & Qaartsiluni 
Ensemble produkció.

október 7. szerda. Vá-
NyA báCSI színmű 19:00 

| JÁTÉKSZÍN 18 éven felü-
lieknek! Jegyvásárlás.

október 8. csütörtök. A 
NAGy RoMuLuS TÖR-
TÉNELMIETLEN TÖR-
TÉNELMI KoMÉDIA 
18:00 | NAGYSZÍNHÁZ Je-
zsuita bérlet Jegyvásárlás.

VáNyA báCSI színmű 
19:00 | JÁTÉKSZÍN 18 éven 
felülieknek! Jegyvásárlás.

október 9. péntek. A 
NAGy RoMuLuS TÖR-
TÉNELMIETLEN TÖR-
TÉNELMI KoMÉDIA 
19:00 | NAGYSZÍNHÁZ 
Bemutató Alap, Arany, 
Ezüst bérlet Jegyvásárlás.

SZÍnháZMŰSOR (OKTÓbER 3–OKTÓbER 9.)



Kislányra dőlt a fa
Több alkalommal riasz-

tották a miskolci és a bor-
sodi hivatásos tűzoltókat a 
nagy szél miatt kidőlt illetve 
veszélyesen megdőlt fák eltávolítása miatt szeptember 28-án. 

Miskolcon, a Kazinczy Ferenc Általános Iskola udvarán egy 
hétéves kislányra dőlt rá egy tizenöt méter magas fa. A baleset-

hez a helyi hiva-
tásos tűzoltókat 
riasztották, a ka-
tasztrófavédelem 
tájékoztatása sze-
rint kiérkezésükig 
kiszabadították a 
lombok alól a sé-
rült kisgyerme-
ket, akit jelenleg 
a GYEK intenzív 
osztályán ápolnak, 

állapota stabil. A Jendrassik utcában az egységek egy megdőlt 
fát távolítottak el gépezetes tolólétra segítségével, mivel veszé-
lyeztette a közeli ingatlan tetőszerkezetét. Szalaszenden egy la-
kóépületre dőlt fa miatt riasztották az encsi hivatásos tűzoltó-
kat, akik eltávolították a veszélyt jelentő fát.

Leszorította az autót, megszúrta a sofőrt
Felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett elkövetésének 

megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Mezőkö-
vesdi Rendőrkapitányság K. András 39 éves budapesti lakossal 
szemben. A gyanúsított szeptember 28-án 17 óra körül személy-
gépkocsijával Bükkábrányban leszorított egy autóst így kény-
szerítve őt megállásra. Előzetes szóváltást követően, K. András 
megütötte a sértetett, majd egy késsel több helyen megszúrta. A 
megtámadott autós a bántalmazás miatt 8 napon belül gyógyuló 

sérüléseket szenve-
dett. A gyanúsí-
tott az eset után el-
hagyta a helyszínt, 
de a lakossági be-
jelentést követően, 
a rendőrök 24 órán 
belül azonosítot-
ták, majd elfogták. 

Megkötözték, bántalmazták
Szeptember 21-én 13 

órakor egy nő bejelentést 
tett a rendőrségre, mely-
ben elmondta, hogy idős 

édesapját felsőzsolcai otthonában sérülten találta. A kiérkező ren-
dőrök megállapították, hogy a 70 éves nyugdíjast otthonában ér-
tékei megszerzése miatt bántalmazták, majd kezeit megkötözve 
magára hagyták. A nyomozók 24 órán belül elfogták a bűncse-
lekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható felsőzsolcai 
fiatalokat, két 14 éves és a két 16 éves fiút. 

Halálra verte az idős férfit
Emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 

folytat büntetőeljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Vizsgálati Osztálya B. Adrián 20 éves arlói lakossal 
szemben. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított Arlón, a Vasút 
úton, szeptember 27-én 21 óra körül bántalmazott egy 67 éves férfit. 
A sértett a verés következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, 
hogy a helyszínen életét vesztette. A rendőrök rövid idő alatt azono-
sították, elfogták, majd a rendőrségre előállították a bűncselekmény 
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható B. Adriánt. 

Lőttek, szereltek, második helyen végeztek
Budapesten, a nagytétényi lőtéren tartották szeptember 19-én 

a fegyveres biztonsági őrök országos lőversenyét. A Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság csapata (Parti Zoltán, 
Hajdú Roland, Lőrincz József, Domán Dávid és Borbás Róbert) 
kiválóan tel-
jesített: lö-
v é s z e t b e n 
első, a fegy-
ver szét- és 
összeszere-
lésében pe-
dig harma-
dik helyezést 
értek el. A 
csapat tagjai 
így összesí-
tésben a má-
sodik helyre 
„lőtték be” 
magukat.

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) Nagyon kell figyelnie, mert a siker 
egyetlen pillanaton múlhat. A héten nem lankadhat a figyelme, 
mindig készen kell állnia a következő feladatra. Ha győztesként 

szeretne kikerülni ebből a kihívásból, tudnia kell, kire számíthat.

Bika (április 21 - május 20) Egyre jobban zavarja egy problé-
ma, azonban tudja, hogy most még nem találhat rá megoldást. 
Lépéseket azonban tehet, hogy enyhítsen a nehézségeken, így 

könnyebb lesz kitartania. Lehet, hogy érdemes lenne képeznie magát.

Ikrek (május 21 - június 21) Pontos tervet készített, csak azt 
felejtette el, hogy nem elég, ha Ön tartja magát ehhez, má-
soknak is igazodniuk kellene. Valaki még felboríthatja az el-

képzeléseit, és ettől nem lesz boldog. Beszéljen erről vele, míg nem késő.

Rák (június 22 - július 22) Egyik kihívás a másikat követi, de 
úgy tűnik, te elkapta a ritmust, és ügyesen szerepel. Maradjon 
meg ezen a vonalon, és akkor nem lesz akadálya annak, hogy 

megvalósítsa a terveit. Ne sürgesse a dolgokat, maguktól is alakulnak majd.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Hiába tesz meg mindent, 
hiába halad jól, mégis úgy érezheti, hogy kevés az eredmény. Le-
het, hogy kivételesen alább adhatna az önmagával szemben tá-

masztott elvárásokból. Ne vessen el rögtön minden magyarázatot.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Egyszerre két szerep-
ben is helyt kell állnia és ettől nem érzi jól magát. Pedig vala-
hogy meg kell oldania ezt a helyzetet is meg kell tudnod olda-

ni, nyilván csakis olyan dolgokat vállaljon be, amiket időre el is tud végezni.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Azt reméli, szól majd 
valaki, ha nem jó úton halad, pedig csakis Ön tudhatja, megfele-
lő-e ez az út. Bízzon egy kicsit jobban magában. Kicsit elmaradt 

a teendőivel, de nincs semmi gond, szorgalommal még mindent behozhat. 

Skorpió (október 24 - november 22) Mindent eltervezett, de 
vigyázzon, mert ha nem hagy helyet a meglepetéseknek, a kelle-
mesektől is eleshet. Néha jó, ha valami nincs előre megtervezve. 

Keményebben dolgozik, mint valaha, nem akar csalódást okozni. 

Nyilas (november 23 - december 21) Van, amit nem érdemes 
siettetni és van, amire nem érdemes várni. Önnek kell eldöntenie, 
hogy melyik a helyes út, és mikor melyik megoldást választja. Ha 

világosan eldönti, mi a célja, nem lesz semmi, ami megállíthatja.

Bak (december 22 - január 20) Kiderülhet, hogy jobban áll-
nak a dolgok, mint hitte és bár a cél még mindig nincs túl közel, 
az új remény erőt ad a folytatáshoz. Őrizze meg a hitét, ez min-

dig kisegíti majd. Adjon teret a párjának is, ha megoldásokkal akar előállni. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Úgy érzi, nem jut elég ide-
je valamire, és ez bosszanthatja, különösen, ha úgy érzi, má-
sok sem segítenek. Lassítson egy kicsit a tempón, semmi nem 

ér annyit, hogy beárnyékolja a hangulatát. Nem ártana pihenni. 

Halak (február 20 - március 20) Jó társaságban gyorsan telik 
az idő, de ha megfeledkezik róla, hogy kötelességei is vannak, 
nem biztos, hogy jó vége lesz a dolognak. Tartsa magát a hatá-

ridőihez, amit most teljesít, az hosszabb távon is befolyásolhatja az életét.

Fesztiválváros
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Miskolcon, a Számozott utcákban járt kedden délelőtt  Colleen 
Bell, az USA magyarországi nagykövete és Robert Berschinski, az 
amerikai kormány emberi jogokért felelős, helyettes államtitkára. 
Colleen Bell nem árult el részleteket látogatásának céljáról, a Szá-
mozott utcákban helyi lakosokkal és roma vezetőkkel találkozott.

A  hét fotója
VégH CsAbA   
FeLVéteLeszemle

Szeptember 27-én, Szentírás vasárnapján tartották az avasi Ige templomának búcsúünnepét. A görög katolikus liturgia szónoka 
Palánki Ferenc püspök, mindszenti plébános volt (képünkön balról). Palánki Ferenc valószínűleg utoljára találkozott az itteni hí-
vekkel, hiszen, mint arról hírt adtunk, a Szentatya nemrégiben Debrecen-nyíregyházi egyházmegye megyéspüspökévé nevezte ki. 
Lapunknak elmondta, meglepte a kinevezés, céljairól szólva pedig főként az együttműködést, együttgondolkodást emelte ki. Első-
sorban a római és a görög-katolikus papsággal és természetesen a reformátusokkal is, hiszen Debrecenben mi, katolikusok vagyunk 
kisebbségben – fogalmazott. Palánki Ferenc búcsúmiséje november 8-án lesz a mindszenti templomban.                  Fotó: juHász áKos  

búCsú

Forró NyoMoN

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben népszerű 
miskolci rendezvények neveit rejtettük el. Kérjük, a meg-
fejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legké-
sőbb október 28-án éjfélig juttassák el szerkesztősé-
günkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@
mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket be-
küldők között egy-egy 2015-ös Miskolci Kalendáriu-

mot sorsolunk ki. Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Diósgyőri VTK, 2. 
Gercsák Szabina, 3. Jegesmedvék, 4. Pannergy MVLC. Nyertesek:  Csanálosi 
Júlia (Miskolc, Leszih Andor u.), Maczák Sándorné (Miskolc, Losonczy I. u.)


