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Október 6-án, nemzeti gyásznapunkon Batthyány 
Lajos emléktáblájánál emlékeztünk az aradi vértanúkra. Somor-
jai Lehel megyei levéltár igazgató ünnepi beszédében kiemelte: a 
szabadságharc hőseinek halála nem Magyarország végét jelen-
tette, hanem egy új Európa születését.

Az Év fürdője szavazáson 
a Miskolctapolcai Strand 

országosan harmadik, 
a Barlangfürdő pedig 
hatodik helyezést ért 
el - megelőzve többek 
között a hévízi, az eger-
szalóki, a mezőköves-
di és a nyíregy-
házi Aquarius 
élményfürdőt is.

Októberben hivatalosan is lezárul a Miskolc városi villa-
mosvasút fejlesztése nagyprojekt. Ebből az alkalom-
ból pénteken konferenciát rendeztek a városházán, 
melyen részt vett Csepreghy Nándor (képünkön bal-
ról), a Miniszterelnökség miniszterhelyettese is.

A MISkOLCtApOLCAI fürdők
ÉlMEzőnyBEn

Az aradi vértanúk emléknapján
8.
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Felföldi képek – kalotaszegről

A kazincbarcikai felföldi fotográfusok Szövetsége és a ko-
lozsvári Reményik Sándor Művészstúdió Alapítvány alko-
tóinak kalotaszegi képeiből nyílt kiállítás csütörtökön a II. 
rákóczi ferenc könyvtár központi épületében.

3.
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Lezárul a Zöld Nyíl projekt
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Családi rendezvényekre várták múlt szom-
baton a Tizeshonvéd utcai lakótelepen élőket 
és a dél-kiliáni lakosokat is. A jó hangulatú 
összejöveteleket most is azzal a céllal ren-
dezték, hogy a környékbeliek jobban megis-
merjék egymást, új kapcsolatok, barátságok 
alakuljanak ki. 

 A Tizeshon-
véd utcai park 
programját a 
terület önkor-
mányzati képvi-
selői szervezték. 
Kovácsné Budai 
Mária kiemel-
te, az ilyen ren-
d e z v é n y e k n e k 
komoly közös-
ségformáló ere-
jük van, mindig 
sok az érdeklődő. 
Kiss János alpol-
gármester úgy fogalmazott, az emberek befo-
gadták a családi napokat a városban. A műsort 
mindig úgy állítják össze, hogy kicsiknek, na-

gyoknak egyaránt kikapcsolódást nyújtsanak. 
A szervezők ezúttal is színes kulturális progra-
mokat kínáltak, nagy hangsúlyt helyezve a he-
lyi értékekre is. 

A dél-kiliáni lakosokat a Fazola Henrik 
Szakképző Iskola udvarára várták, ahol sok 
más mellett főzőverseny és szintén számos szó-
rakoztató program garantálta a jó hangulatot. 

– Ha családi nap-
ról van szó, akkor 
az összetartozás-
ról beszélünk. Ki-
csik és nagyok, 
idősek és fiatalok, 
mindenki itt van 
és jól érzik ma-
gukat – mondta 
el Novák József-
né önkormány-
zati képviselő, a 
rendezvény szer-
vezője. A hely-
színen a miskolci 

Német Nemzetiségi Önkormányzat is bemu-
tatkozott, megismertetve az általuk képviselt 
népcsoport kultúráját, hagyományait.

„Ha családi napról van szó,  
összetartozásról beszélünk”

Valószínűleg életre szóló élmény-
nyel lett gazdagabb az a sok száz 
miskolci szépkorú, akik múlt pénte-
ken zsúfolásig megtöltötték a sport-
csarnok küzdőterét. Szólt a zene, 
ismert sztárfellépők sora, borok, po-
gácsák és más finomságok gondos-
kodtak a felhőtlen kikapcsolódásról, 
fergeteges hangulatról. Mint arról 
már hírt adtunk, múlt pénteken 
szüreti mulatsággal, batyusbállal 
folytatódott a Salkaházi Sára Prog-
ram. A rendezvényen olyan előadók 
szórakoztatták a közönséget, mint 
a Muzsika tévéből ismert Ferry és 
Henna, Eperjesi Erika és Jenei Gá-
bor miskolci művészek vagy éppen 
Sláger Tibó. A város nevében Kri-
za Ákos polgármester köszöntötte 
a jelenlévőket. Emlékeztetett a Sal-
kaházi Program korábbi állomásai-
ra – egyebek mellett a Zeneexpresz-
szre, a Diósgyőri várban megtartott 
főzőversenyre – majd nagy tapsot 
kiváltva bejelentette: látva a nagy 
érdeklődést, jövőre is folytatódik a 
Salkaházi Sára Program!

FeRgeteges szüReti buli  
a spoRtcsaRNokbaN!

salkaházi program
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A Miskolci Egyetem ad otthont 
jövő héten a Magyar Víziközmű 
Szövetség kétnapos szakmai kon-
ferenciájának. A rendezvényre 
250-300 szakembert várnak. 

Vezérigazgatók, a szövetség tag-
szervezetei által delegált szakembe-
rek, műszaki vezetők vesznek majd 
részt a konferencián. Az eseményt 
a MIVÍZ Kft. pályázta meg, az ön-
kormányzat és a Miskolc Holding 
Zrt. támogatásával. Szerdán és csü-
törtökön gyártók és a beszállítók 
munkatársai tartanak előadásokat 
legújabb termékeikről, a műszaki 
vezetők és a víziközmű-üzemelte-
tők műszaki szakemberei pedig a 
termékek használatáról beszélnek 
majd. A szakmai program része-
ként helyszíni bejárások is lesz-
nek. A résztvevők látogatást tesz-
nek a miskolci biogázüzemben és 

szenny víztelepen, valamint Mis-
kolctapolcán is, ahol megismerhe-
tik a nemrégiben átadott, korszerű 
ultraszűréses technológiát. 

A Magyar Víziközmű Szövetség 
oktatási együttműködési megálla-
podást ír alá a Miskolci Egyetem 
vezetésével, rendkívül fontosnak 
tartják az ágazat szakmai utánpót-
lásának biztosítását.

Üszögh Lajos (képünkön), a 
vendéglátó MIVÍZ Kft. igazgató-
ja elmondta: nagy megtiszteltetés, 
hogy ennek a rangos, szakmai ta-
lálkozónak Miskolc adhat otthont. 
A miskolci vízszolgáltató cég ala-
pítása óta tagja az érdekvédelmi 
szervezetnek, büszkén mutatják 
majd be az elmúlt évek beruházá-
sait. Miskolcon óriási érték az ivó-
víz, a legkorszerűbb technológiával 
vigyáznak rá, a forrástól a tisztítá-
sig – emelte ki az igazgató. 

Októberben hiva-
talosan is lezárul 
a Zöld Nyíl néven 
ismert, Miskolc 
városi villamos-
vasút fejlesztése 
nagyprojekt. A 
mintegy 38 milli-
árd forintos beru-
házás eredményeként ma már a világ 
egyik legkorszerűbb villamos flottája 
üzemel Miskolcon, meghosszabbított 
és modernizált pályán. 

A Közlekedési Operatív Program ke-
retében, az Európai Unió és az Európai 
Kohéziós Alap társfinanszírozásával 
megvalósult projekt befejezése alkal-
mából pénteken konferenciát rendezett 
Miskolc önkormányzata és az MVK 
Zrt. A rendezvényen részt vett Csep-
reghy Nándor (jobb alsó képünkön 
balról), a Miniszterelnökség minisz-
terhelyettese. Kiemelte, 2020-ig csak 
Miskolcon 35 milliárd forintnyi uniós 

fejlesztési forrás áll rendel-
kezésre, melynek hasznosu-
lásáról helyben fognak dön-
teni, hogy az itt élők számára 
létesüljenek munkahelyek. 

Kriza Ákos polgármes-
ter kiemelte, hogy a város 
életének, fejlődésének egyik 
meghatározó része a közle-
kedés minősége. A munkába 

járás megkönnyítése, a szolgáltatások 
elérhetőségének javítása jelentős pozi-
tív hatást gyakorol a helyi gazdaságra. 
„Hosszú távon, nagy rendszerekben 
gondolkodunk és arra törekszünk, 
hogy amit létrehozunk, az gyakorlati-
as, fenntartható legyen – hangsú-
lyozta a polgármester. 

Singlár Zsolt, az MVK Zrt. 
vezérigazgatója úgy fogalma-
zott: Miskolc egyik legnagyobb 
sikere ez a beruházás. Sikerült el-
érni, hogy a miskolci közösségi 
közlekedés a világ élvonalába ke-
rüljön és méltó legyen egy európai 
nagyvároshoz. A 31 új Skoda vil-

lamos 9,6 kilométernyi felújított és 1,6 
kilométernyi újonnan épített villamos-
pályán közlekedik a Tiszai pályaudvar 
és az új végállomás, Felső-Majláth kö-
zött. Az utasok a 47 megállóhelyen el-
helyezett LED-es kijelzőkön láthatják, 
hogy pontosan mikor érkezik a villa-
mos és 12 infopult is segíti a jobb tájé-
kozódást. Pénteken délután, lapzártánk 
után estébe nyúló, színes színpadi prog-
ramokkal ünnepelte a város az új mis-
kolci villamosokat. 

Kétnapos konferencia

3  

Miskolcon tartották az 
ifjúsági garancia prog-
ram megyei nyitórendezvényét. A 
szerdai konferencián a projektben 
együttműködő szervezetek, mun-
káltatók képviselői, a célcsoportba 
tartozó fiatalok és a megyei kor-
mányhivatal foglalkoztatási szak-
emberei vettek részt.

Bemutatták a 2014-20-as ciklus 
foglalkoztatást ösztönző programja-
it, a fiatalok munkaerő-piaci esélyeit 
növelő lehetőségeket. 
Szó esett a rendszer 
meg va lósításána k 
megyei tapasztala-
tairól és eredmé-
nyeiről, valamint az 
észak-magyarorszá-
gi régióban dolgozó 
fiatal vállalkozók tá-
mogatásáról. 

Lórántné Orosz 
Edit, a megyei kor-
mányhivatal fog-
lalkoztatási főosztályának vezetője 
elmondta, az ifjúsági garancia rend-
szer és azon belül az ifjúsági garan-

cia program a 25 év alatti fiatalok 
számára indult. Ennek a korosztály-
nak a munkanélküliségi mutatói a 

legrosszabbak az európai álla-
mokban. Magyarországon 36 
ezer, a megyében 5620 fiatalt 

céloztak meg a program-
mal. Ehhez itt közel 5,6 

milliárd forint forrás 
áll rendelkezésre.

A megyében több 
mint kétezer 25 év 
alatti fiatalt sikerült 
már bevonni az ifjú-

sági garancia prog-
ramba január óta. 
Többségüket képzés-
re irányították, több 
százan pedig támo-
gatott foglalkozta-
tásban vesznek részt. 
Mint elhangzott, a 
közel 8 ezer megszólí-
tott fiatal 44 százaléka 
általános iskolai vég-
zettséggel vagy még 
azzal sem rendelke-
zik, alapvetően tehát 

képzésekre irányítják őket, elsősor-
ban a hiányszakmák felé.

IfjúságI garancIa program

Bővülő menetrend, új indulási idő, új megálló
Október 1-től bővült a 43-as buszjárat menetrend-

je, mivel a Takatában nagyobb létszámmal folytatják 
a gyártást. Az új járat minden nap közlekedik, a Búza 
tér végállomásról 17:21-kor, a Takata gyártól 18:20-kor 
indul.

További közlekedési hír, hogy az átszállások meg-
könnyítése érdekében, az utasok kérésére az Újgyőri 
főtérről indulva a 6-os és 16-os autóbuszok október 
1-től megállnak az 1-es autóbusz, Vasas Művelődési 
Ház előtti megállóhelyen is.

Segítik a 25 év alatti fiatalok elhelyezkedését

Magyar Víziközmű Szövetség

„HoSSzú táVon, 
nagy rendszereKben 

gondolKodunK”

lezárul a zöld nyíl projeKt

Az ügyintézés egyszerűsítéséről 
nyilatkozott Demeter Ervin me-
gyei kormánymegbízott a Miskolc 
Televíziónak. A hétfőn este adásba 
kerülő beszélgetésben a kormány-
megbízott arról is szólt, hogy több 
ügyintézési díj megszűnik a közel-
jövőben. 

Demeter Ervin egyebek mellett 
kihangsúlyozta: a jövő arra mu-
tat, hogy minél több ügyet egy he-
lyen lehessen elintézni, ezt a célt 
szolgálja a járási kormányablakok 
létrehozása is. - A másik fontos lé-
pés, az ügyintézés egyszerűsítése. 
Ez azt jelenti, hogy kiszűrjük az el-
járások idejét múlt, fölösleges vagy 
túlbiztosított részeit – mondta el a 
kormánymegbízott. Mint fogalma-
zott, véleményük szerint úgyneve-
zett „bizalmi elvre” kell helyezni a 
közigazgatást. Tehát nem kell eleve 
feltételezni minden vállalkozóról, 
hogy biztosan csalni fog, s az építési 
engedélyt kérő vagy más ügyet inté-
ző ügyfélről sem, hogy nem mond 
igazat. Tudomásul kell venni, hogy 

felnőtt, komoly állampolgárokkal 
folyik az ügyintézés, akik feltételez-
hetően tudják, mik a kötelezettsé-
geik. - Tehát egyfajta bizalom kell, 
hogy megnyilvánuljon az állam ré-
széről az állampolgárok felé. Ki kell 
szűrni a közigazgatás túligazolt, túl-
biztosított elemeit – hangsúlyozta 
Demeter Ervin. 

A közigazgatásban lesznek olyan 
ügyek, ahol mérséklődnek, csök-
kenek vagy akár meg is szűnnek az el-
járási díjak – a parlament megkezdte 
a témakör tárgyalását. A következő 
évi, 2016-os költségvetésben orszá-
gosan tízmilliárd forint áll rendel-
kezésre az eljárási díjak csökkentésé-
re, az ezzel járó költségek fedezetére. 
- Meg fog szűnni, illetve csökkenni 
fog például a diákigazolvány és a fel-
sőoktatási felvételik eljárási díja, az 
ellopott iratok pótlásának a díja, s  a 
vállalkozók is díjtalanul kaphatnak 
adóhatósági igazolást, céges iratokat 
vagy az erkölcsi bizonyítványt. Ez je-
lentős könnyítést jelent az ügyfelek-
nek – emelte ki Demeter Ervin.  

Az egyszerűbb ügyintézésért
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A meteorológiai szolgálat 
előrejelzése alapján, a MIHŐ 
Kft. október 1-jén megkezd-
te a szakaszos fűtést Miskol-
con. Két nap múlva azonban 
leállította egy hétre, az enyhe 
időjárás miatt. Október 8-án 
indították újra a fűtést, szin-
tén az időjáráshoz igazod-
va. Nyíri Lászlót, a MIHŐ 
ügyvezető igazgatóját a fűtési 
idény kezdetének feladatairól 
kérdeztük. 

Mint mondta, a nyári kar-
bantartási időszakban egye-
bek mellett újrahitelesítették 
a hőmennyiségmérőket, ki-
cseréltek több elavult vezeté-
ket. Elvégezték a hőközpon-
ti felújításokat, a hőcserélők 
vízkőmentesítését és más be-
rendezések karbantartását is. 
Rendszerük szeptember ele-
jére készen állt a fű-
tés indítására. A fűtési 
idény a jogszabályok 
szerint szeptember 
15-ével kezdődik el 
hivatalosan. Ez ter-
mészetesen még nem 
jelenti a fűtés automa-
tikus elindítását, de 
a távhőszolgáltatók 
rendszerének ekkor 
már készen kell erre 
állnia. – A zavarta-
lan fűtési idény érde-
kében azonban nem 

csak a szolgáltatónak, hanem 
a lakóközösségeknek is van-
nak feladatai – emelte ki az 
igazgató.

Az egyik legfontosabb, 
hogy a ra-
diátorsze-
l e p e k e t 
m a x i m á -
lis nyitá-
si helyzet-
be kell 
á l l í t a n i . 
Ezzel tud-
ják segíte-
ni, hogy a 
re nd s z e r-
ben lévő le- vegő eltávoz-
zon. A fűtés beindulását kö-
vetően, a szelepeket már a 
kívánt hőmérsékletnek meg-
felelő állásba kell fordítani. 
Minden évben javasolják az 
egynapos rendszerfelmelegí-

tés elvégzését is. Az október 
eleji két napos fűtés gyakor-
latilag egy próbafűtést helyet-
tesített. Ez a próbafűtés lehe-
tőséget nyújtott arra, hogy 

időben ész-
leljék a fűté-
si rendszer 
m ű k ö d é -
si hiányos-
ságait. A 
próbafűtés 
k ö l t s é g e -
ként a táv-
hőszámlá-
ban csak a 
ténylegesen 

felhasznált hőmennyiség díja 
jelenik meg. 

Nyíri László elmondta, a fű-
tést az időjárási előrejelzések 
alapján, a lakóközösségekkel 
kötött üzemviteli megállapo-
dásnak megfelelően indítják 

be, folyamatosan vagy 
szakaszosan. – A hő-
központjainkban lévő 
automatika a külső 
hőmérsékletnek meg-
felelően szabályozza, 
mekkora hőmennyi-
séget kell betáplálni a 
rendszerbe ahhoz, hogy 
a lakások melegek le-
gyenek. Amennyiben 
melegszik a külső hő-
mérséklet, az automa-
tika lezárja a fűtést. Ha 
azonban elkezd hűlni 
a levegő, az automatika 
érzékeli ezt és elkezdi felfűte-
ni a fűtőtesteket. A MIHŐ Kft. 
igyekszik megfelelő komfort-
érzetet biztosítani a lakások-
ban és csökkenteni a fogyasz-
tók költségeit. Természetesen 
lehetőség van arra, hogy a la-
kóközösségek a megállapodás-

tól eltérően rendelkezzenek – 
hangsúlyozta az igazgató. 

Nyíri László tájékoztatott, 
hogy a lakóépületen belüli fű-
tési rendszer a lakóközösség 
tulajdonában van. Ezeknek a 
berendezéseknek az üzemelte-
tése, karbantartása vagy kor-
szerűsítése a felhasználó illetve 

a lakóközösség fela-
data. Ennek ellenére 
fűtésindításkor a la-
kossági felhasználók 
probléma esetén ál-
talában a MIHŐ Kft. 
műszaki ügyeletére 
telefonálnak. Ter-
mészetesen szívesen 
állnak rendelkezés-
re szakmai tanács-
adással, a lakókö-
zösség tulajdonában 
lévő, épületen belüli 
fűtési rendszer kar-

bantartását azonban a közös-
ség képviselője által megbízott 
karbantartó vagy szerződtetett 
szakcég végzi. Ezen cégek elér-
hetőségéről a lépcsőházi hirde-
tőtábláról vagy a lakóközösség 
képviselőjénél tájékozódhat-
nak. Az ügyvezető igazgató 
végezetül elmondta, ebben az 
évben is érkeztek társaságuk-
hoz visszajelzések a közös kép-
viselőktől és közvetlenül a fo-
gyasztóktól a költségosztás éves 
elszámolásával kapcsolatban.  
Éppen ezért október második 
felében – a fűtésindítást köve-
tően – egy fórumot terveznek 
a közös képviselőknek, ahol át-
beszélnék a tapasztalatokat és 
együtt keresnék a legjobb gya-
korlati módszer kialakítását. 
A közös képviselőket levélben 
értesítik a fórum időpontjáról, 
helyéről és témájáról.

Jó ideje akadozó ivóvízellátás 
és gyakori csőtörések nehe-
zítették a Hejő utcai lakosok 
mindennapjait. A probléma 
oka az elavult vezeték rend-
szer volt, melynek cseréjét 
múlt pénteken kezdték meg a 
MIVÍZ szakemberei. 

A mintegy fél évszázados 
betoncső problémái sok kel-
lemetlenséget okoztak az itt 
élőknek, gyakran ébredtek 
arra, hogy nem folyik víz a 
csapból. Körülbelül 430 méte-
ren cserélik ki a vezetéket mo-
dernebbre. A kivitelező arra is 
figyelt, hogy a munkálatok mi-
nél kevésbé zavarják a lakoso-
kat. Csak az utca egyik részén 
bontják meg az aszfaltot, a má-
sik felében a gyorsabb, keve-
sebb kellemetlenséggel járó, 
roppantó fejes technológiával 
végzik a munkát.

– A berendezés összetöri a 
régi vezetéket és ahogy halad 
előre, máris húzza be az újat 
– ismertette a technológia lé-
nyegét Viszokai János, a MI-
VÍZ Kft. szolgáltatási igazga-
tója. – Ennek köszönhetően 
jóval kevesebb útfelbontásra 

van szükség, ami mind a köz-
lekedésben, mind zajhatásban, 
mind pedig a költségekben 
könnyebbséget jelent.  Az új 

vezeték nagyobb átmérőjű és 
jóval strapabíróbb lesz. – A ve-
zeték cseréje negyvenkét csa-
ládot érint, a MIVÍZ szakem-

berei vállalták, hogy egészen 
a vízóra bekötéséig korszerű-
sítik a rendszert - nyilatkozta 
Barta Gábor önkormányza-

ti képviselő. A munkálatok a 
tervek szerint két hónapig tar-
tanak, ez alatt az idő alatt za-
vartalan lesz az ivóvízellátás az 

utcában. Barta Gábor tájékoz-
tatott, hogy körzetében, mint-
egy másfél kilométeres szaka-
szon kitakarítják a Hejő-patak 
medrét, a munkát közfoglal-
koztatottak végzik. Eltávolít-
ják a gazt, iszapot, lakossági 
szemetet, az őszi, csapadékos 
időszakban különösen fontos, 
hogy a víz akadály nélkül le 
tudjon folyni a patakmeder-
ben. Barta Gábor reményei 
szerint 2-3 hét alatt sikerül 
megfelelő mértékben meg-
tisztítani a patak felső folyá-
sát. Mint mondta, a jövőbeni, 
hasonló problémák elkerülése 
érdekében nagyon fontosnak 
tartják a megelőzést is, azt pél-
dául, hogy a lakossági szemét 
ne „termelődjön” folyamato-
san újra a patakmederben. A 
munkálatok elvégzése mellett, 
erre is megoldást kell találni.

Október végéig a mélyszi-
várgó vízelvezető rendszer 
felét kitakarítja a MIVIKÖ 
Kft. az Avason. A munka 
során a magasnyomású víz 
mellett kamerát is hasz-
nálnak a szakemberek. A 
rendszeres karbantartás-
ra azért van szükség, hogy 
nagyobb esőzések után a 
talajvíz ne szivárogjon be a 
pincékbe, ne veszélyeztesse 
az épületek stabilitását.

 
– Az épületek közelében 

viszonylag magas a talaj-
vízszint. Az Avas geológi-
ai adottságai miatt erre ki-
emelten oda kell figyelni, 
mert épületsüllyedést, épü-
letmozgásokat okozhat, be-
nedvesítheti a pincéket – 
mondta el Kiszela Gergő, a 
MIVIKÖ Kft. szolgáltatási 
vezetője. A munkálatok so-

rán magas nyomású vízsu-
gárral kitisztítják a járato-
kat, majd egy négykerekű 
csatornavizsgáló kamerát 
engednek le az aknába, hogy 
információkat kapjanak a 
cső állapotáról. A kame-
rák 360 fokban elforgatha-
tók így a kisebb részleteket 
is képesek kinagyítani. Ez-
zel a technikával dolgoznak 
a Középszer, a Szentgyörgy, 
az Áfonyás az Ifjúság vala-
mint a Kölcsey úton is a kö-
vetkező hetekben. Az Avas 
városrészben 8 kilométer-
nyi mélyszivárgó vízelveze-
tő rendszer található. Ennek 
nagyjából a felét takarítják 
ki a MIVIKÖ szakembe-
rei. A munkálatok várható-
an október végéig tartanak, 
ezalatt forgalom-korlátozá-
sokra kell számítani az érin-
tett területeken.

ElkEzdődött a fűtési idény

VEzEtékcsErE  
és mEdErkotrás

a szolgáltatónak és a lakóközösségeknek is vannak feladataik 

a Hejő utcát és a Hejő-patakot is rendbe tesziktisztítják a VízElVEzEtő 
rEndszErt az aVason



Múlt vasárnap szentmise keretében 
szentelte fel Seregély István ny. egri 
érsek a martin-kertvárosi Jézus Szí-
ve templom új Mária oltárát.  

Amikor 80 évvel ezelőtt létrehozták 
a templomot, nem készülhetett el a ter-
vező, Pázmány István által megálmo-
dott oltár. Hosszú évtizedeken keresz-
tül egy ideiglenes oltár 
adott helyet a Boldog-
ságos Szűz Mária Szep-
lőtelen Szíve festmény-
nek. Tavaly, a templom 
felszentelésének 80. év-
fordulójára készülve 
megtalálták Pázmány 
István eredeti Mária ol-
tár tervét, amely most 
megvalósulhatott, a hí-
vek legnagyobb örömé-
re. Az egyházközség kép-
viselő-testülete ugyanis 
úgy határozott, hogy az 
eredeti terveknek megfe-
lelően készítteti el az oltárt. Egy csík-
szentkirályi, székely fafaragó mestert, 
György Gábort és egy asztalosmestert 
kértek fel, hogy alkossák meg a fából 
készült részeket.

Az oltárszentelést követően Seregély 
István megáldotta a templomkertben 
most elkészült urnafalat is. Tóth Ist-
ván plébános elmondta, amikor kiala-

kult a kertváros, valamiért nem gondol-
tak egy temető létrehozására. Pedig ez 
ugyanúgy hozzátartozik egy település-
hez, városrészhez, mint például az isko-
la. – A keresztény építészetben a temp-
lom és a temető mindig összetartozott, 
a templom udvara szolgált temetkezé-
si helyül. Ezt a régi, keresztény hagyo-
mányt szerettük volna feleleveníteni, 

amikor megterveztük és 
felépítettük az urnafalat – 
hangoztatta Tóth István, 
megköszönve a támoga-
tást az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának, 
az egri érsekségnek és a 
híveknek.

Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselő el-
mondta, már 2014 elején 
elkezdtek azon dolgoz-
ni, hogy megkapják a 

pénzügyi forrást a minisztériumtól az 
urnafal kialakítására. Szécsényi Mari-
anna, a városrész önkormányzati kép-
viselője úgy fogalmazott, hívő ember-
ként mély érzéssel tölti el, hogy részese 
lehetett az oltárszentelésnek és az ur-
nafal megáldásának. A képviselő meg-
köszönte a munkát és gratulált a temp-
lom plébánosának az új oltárhoz.
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A Művészetek Házában került 
sor nemrégiben a Miskolci Grá-
ciák Egyesület tehetséggondozó 
adomány-pályázatának ered-
ményhirdetésére. 

Mint arról beszámoltunk, az egye-
sület két kategóriában hirdetett te-
hetséggondozó programot. Az elsőre 
olyan általános vagy középiskolások 
jelentkezhettek, akiknek kiváló isko-
lai tanulmányi eredményeik mellett, 
kimagasló a közösségépítő tevékeny-
ségük, emellett a sport vagy a művé-
szet terén is sikereket érnek el. Fontos 
feltétel volt, hogy miskolciak legye-
nek. Azoknak a jelentkezését várták 
elsősorban, akik nehéz körülmények 

között élnek. A másik kategóriába 
- hasonló feltételekkel - első diplo-
májukat szerző egyetemisták, főis-
kolások jelentkezhettek a megyéből. 
Olyanok, akik vagy a Miskolci Egye-
temen vagy annak társintézményei-
ben tanulnak.

Pelczné Gáll Ildikó, az egyesület 
elnöke elmondta, kategóriánként 
három-három fiatalt választottak ki 
a számtalan jelentkezőből. Az első 
kategória nyertes pályázói havon-
ta tizenötezer forintot kapnak - tíz 
alkalommal - a második kategó-
ria győztesei pedig ennek a duplá-
ját. További két pályázónak egysze-
ri, harmincezer forintos támogatást 
adnak majd, karácsony előtt.

Nemrégiben vehette át aranydiplomáját Bősze 
György, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze. 

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen rendezett 
bensőséges ünnepségen az elsőévesek fogadalomté-
telét követően került sor az ötven, hatvan és hatvan-
öt éve végzett egykori hallgatók arany-, gyémánt- és 
vasdiplomáinak átadására. 

– Az ünnepséget az Ódry Színpadon tartották, 
ahol ötven évvel ezelőtt felvételiztem. Azóta sem 
jártam ott, és most olyan kicsinek tűnt. De mégis 
olyan, mintha tegnap lett volna. Gyorsan elszállnak 
az évek, ha az ember munkával tölti őket. Én szeren-
csés vagyok, mert az első perctől kezdve dolgoztam, 
mindig volt szerepem. Nagy boldogság számomra, 
hogy ezt megéltem, hiszen – mint azt gondolom, 
sokan tudják – az előző évad végén volt egy „kis” 
balesetem. A színpadon lettem rosszul előadás köz-
ben és nem volt biztos, hogy megélem ezt az 50. év-
fordulót. De úgy látszik, hogy még van itt dolgom, 
ezért küldtek vissza – mondta el Bősze György, a 
diploma átvételét követően. 

Október 9-én és 10-én, pénteken 
és szombaton miskolci városré-
szekbe is ellátogat a könyvtár-
busz azokhoz, akiknek nincs a 
közvetlen közelükben könyvtár. 

A különleges járat az országos 
könyvtári napok keretében indul út-
jára Miskolcon, s egy-egy órára áll 
meg a különböző városrészekben. 
Ugyanis hiába erős a miskolci fiók-
könyvtári hálózat és vannak könyv-
tárai egyes városrészeknek – például 
a Martin-kertvárosnak a Tompa Mi-
hály, Diósgyőrnek a Petőfi Sándor, a 
Szentpéteri kapunak a József Attila 
– vannak még olyan területek, ahol 
nincs a közelben ilyen intézmény.

Ezt a hiányt orvosolja a könyv-
tárbusz. Most csak két napról van 

szó, de a kezdeményezés előremu-
tató: a városi könyvtár menetrend-
szerűen is szeretné beindítani a 
szolgáltatást, az uniós pályázatok 
függvényében. A buszon gyermek-
könyvekkel, bestsellerekkel, újdon-
ságokkal, internettel várják az ér-
deklődőket. És természetesen a 
100 forintos beiratkozási akcióval, 
amely vásárnapig tart még a „ha-
gyományos” miskolci könyvtárak-
ban is. A busz menetrendje (október 
10., szombat): 1. Szirma (Miskolci 
u. 56., áruház előtt): 10.00–11.00. 2. 
Hejőcsaba (Csabavezér u. 56., a régi 
gyógyszertár mellett): 11.15–12.15. 
3. Görömböly (Szolártsik tér 4., kö-
zösségi ház mellett): 12.30–13.30. 4. 
Tapolca (Görömbölyi út – Szebeni 
utca találkozása): 13.45–15.00. 

Az Észak-Keleti Átjáró Egyesület 
meghívására, múlt szombaton Mis-
kolcon járt a negyven éve bemutatott, 
részben Miskolcon forgatott és a vá-

rosban játszódó kultikus tévésorozat, az Utánam, srá-
cok egyik főszereplője, Jelisztratov Szergej. A korszak 
egyik legismertebb gyermekszínésze ma sportoktató-
ként dolgozik. 

– Emlékszem, az Egyetemvárosban laktunk, nagy 
élmény volt az is. A forgatások hangulata nagyon 

megmaradt bennem, jól emlékszem 
a város nevezetességeire is. Jártunk 
a Barlangfürdőben, a Diósgyőri vár-
ban - ahogy a stáb mozgott, szá-
munkra mindenhol óriási játékterü-
letet jelentettek a forgatási helyszínek 
– mondta el Jelisztratov Szergej az 
avasi kilátóban rendezett találkozón. 
- Miskolc nekem mindig is a szívem 
csücske volt! – emelte ki az egykori 
gyermekszínész, aki a jelenlegi tele-
víziós kultúráról úgy nyilatkozott: 
„Ha egy fiatal színész kevésbé ismert, 
mint egy valóság show-szereplő, ak-
kor nagy baj van”.

Felszentelték az új Mária oltárt a Jézus Szíve templomban

Régi áloM telJeSültFiatalokat támogatnak 
a Miskolci gráciák

„MiSKolc Mindig a SzíveM cSücSKe volt”

„nagy boldogság számomra, hogy ezt megéltem”

Könyvtárbusz – Hámortól Szirmáig
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG

A MiREHuKöz NoNpRofiT KfT. MuNKATÁRSAKAT KERES 
Az ALÁbbi MuNKAKöRöK bETöLTÉSÉRE:

GÉpKoCSiVEzETŐ
feladatok:
l  Hulladék begyűjtése és szállítása 

járatterv alapján
l  A gépjármű ürítő és motorikus 

szerkezetének rendeltetésszerű 
üzemeltetése

l Menetokmányok precíz vezetése
Elvárások:
l  C kategóriás jogosítvány és 

minimum 3 év vezetési tapasztalat
l GKI kártya megléte
l Fizikai állóképesség, rugalmasság

Előny:
l „CE” kategóriás jogosítvány
l Nehézgépkezelői végzettség
l ADR oktatási bizonyítvány
l  Hulladékgyűjtő és –szállító 

képesítés
Amit kínálunk:
l  Biztos hátterű folyamatos 

munkalehetőség
l Állandó jövedelem

GÉpKEzELŐ
feladatok:
l  A hulladék üzemi technológia 

szerinti feldolgozása
l  A gépek és berendezések 

kezelése
l Gépüzemnapló precíz vezetése

Elvárások:
l Fizikai állóképesség, rugalmasság
l Nehézgépkezelői végzettség

Előny:
l C kategóriás jogosítvány
l  4511 Hidraulikus rakodók 

jogosítvány
Amit kínálunk:
l  Biztos hátterű folyamatos 

munkalehetőség
l Állandó jövedelem

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

 1423     www.eon.hu/ajanlat

Képzeljen el egy világot, ahol mindenre van megoldás!
Energetikai termékek az Ön vállalkozására szabva.
Ha velünk köti meg gázszerződését, 50 és 150 ezer Ft közötti összeget írunk jóvá gázszámlájából!

szinvapark.hu

Biztosan vannak olyan dolgok,
amit nem lehet nálunk elintézni!

Csak nehéz kitalálni mi az :-)



Három játszóteret újíttatott fel körzetében Eperjesi Erika önkormány-
zati képviselő. Mint mondta, még év elején felmérte a körzetében ta-
lálható játszóterek állapotát, a Kinizsi, Aulich és Derkovits utcákban 
összesen 3,5 millió forintot fordított képviselői keretéből a rekonstruk-
ciós munkákra. 

A Kinizsi utcában a teljes játszó-
park megújult, EU-konform, biz-
tonságos eszközökre cserélték a régi 
fémvázas hintákat, mászókákat. 
Az Aulich Lajos utcai játszótérre 
új, rugós játszóeszközök kerültek, 
s megújult a mókuskerék is, amely-
nek régi, fából készült dobja teljesen 
elkorhadt, régóta használhatatlan 
volt. Eperjesi Erika elmondta, jövő 
tavasszal napárnyékolót is elhelyez-
nek majd a homokozó felett, hogy 
óvják a kicsiket a tűző napsütéstől. 
A beruházás keretében új játszóesz-
közök kerültek a Derkovits utcai 
játszótérre is.

Játszóterek úJultak meg
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Az Év fürdője szavazáson 
a Miskolctapolcai Strand 
országosan harmadik, a 
Barlangfürdő pedig hatodik 
helyezést ért el – megelőzve 
többek között a hévízi, az 
egerszalóki, a mezőkövesdi 
és a nyíregyházi Aquarius 
élményfürdőt is.

A látogatók több kategóri-
ában is szavazhattak kedvenc 
fürdőikre, június 4-e és szep-
tember 30-a között. Az Év für-
dői mellett az „év feltörekvő”, 
valamint a „helyiek kedvenc” 
fürdőit is megválasztották. 
A Miskolctapolcai Strand a 
helyiek kedvence kategóri-
ában ért el harmadik helye-
zést a szavazatok alapján – a 
tiszakécskei Kerekdombi Ter-
málfürdő és a Csillaghegyi 
Strandfürdő mögött – a Bar-

langfürdő pedig az év fürdői 
között lett hatodik. 

– Nagyon örülünk a Bar-
langfürdő és a Miskolctapol-
cai Strand sikerének, hiszen ez 
azt mutatja, hogy az ide érke-
ző vendégek és a miskolciak is 
elégedettek a két fürdő szolgál-
tatásaival, azok minőségével – 
mondta el az eredményekről 
Nagy Júlia TDM-menedzser, 
ügyvezető. Kiemelte, a turiz-
musban a legfontosabb az elé-
gedett vendég. Az, aki igénybe 
veszi a turisztikai szolgáltatá-
sokat, pihenni, kikapcsolódni 
érkezik, s arra vágyik, hogy 
a legjobb kiszolgálásban ré-
szesüljön. Egy ilyen országos 
szavazás eredményének híre 
megy, sok ezer vendég mutat-
ja meg, mely fürdőket szereti 
a legjobban, melyekkel elége-
tett. 

Élmezőnyben a miskolc-
tapolcai fürdők

Ezekben a hetekben végzik 
Miskolcon a fagytűrő virágok 
kiültetését a városi terekre és 
parkokba. A Városgazda Kft. 
munkatársai idén is kiemelten 
foglalkoznak a turisztikailag 
frekventált területek parkjai-
val, tereivel. A lillafüredi füg-

gőkertet már jelenleg is 7370 
árvácska és 7125 hagymás nö-
vény díszíti.

A belvárosba, Miskolctapol-
cára, a Pálosok parkjába, a ki-
liáni és a Győri kapui városré-
szekbe összesen 25000  nagy- és 
4800 kisvirágú árvácskát, 3000 

százszorszépet, 1000 sárga vio-
lát és 9500 hagymás növényt 
– tulipánt, krókuszt, nárciszt – 
ültetnek ki, a terület jellegétől 
függően. Mivel a virágok fagy-
tűrők, ősszel, télen és kora ta-
vasszal is díszei lesznek majd a 
miskolci tereknek, parkoknak.

Idén 9. alkalommal rendezték meg nemrégiben Miskolcon a helyismereti társasjátékot, a „Játé-
kos VárosJárás”-t. Mindig más terület, látnivaló kerül a középpontba, a versenyzők ezúttal Mis-
kolc képzőművészeti életével, múltjával és jelenével ismerkedtek meg, gyűjteményeket, kiállításo-
kat látogattak. Persze mindezt sok játékkal, nevetéssel, erőt és ügyességet próbára tevő akadályok 
leküzdésével. Ezúttal 50 ötfős csapat jelentkezett – családok, közösségek, diákok – akik hét belvá-
rosi helyszínt jártak végig.

Városjárás a képzőművészet jegyében

Együttműködési megálla-
podást írt alá a héten Nagy 
Júlia, a MIDMAR Nonprofit 
Kft. ügyvezetője, Bárdos 
István, a Belvárosi Klasz-
ter elnöke, Bihall Tamás, a 
BOKIK vezetője, valamint 
Katona Ferenc, a Miskolc és 
Térsége Turisztikai Egyesü-
let elnöke, a város idegenfor-
galmi vonzerejének további 
növelése céljából. 

A szervezetek szeretnék elér-
ni, hogy Miskolc európai szin-
ten is bekerüljön a vonzó tu-
risztikai célpontok közé. Nagy 
Júlia, a MIDMAR ügyvezető-
je elmondta, az együttműkö-
dés kiterjed a közös tervezésre, 
közös turisztikai márkaépí-
tésre – beleértve a minőség-
biztosítás bevezetését – közös 
marketingakciók kidolgozásá-
ra, végrehajtására, turisztikai 
programok és programcsoma-
gok kialakítására. A vendé-
gek véleményét a klaszter 
tagjai tudják meg elő-
ször, az ő információi-
kat felhasználva tudjuk 
módosítani Miskolc 
turisztikai csomagjait, 
kínálatait – hangsúlyoz-
ta Nagy Júlia. 

A Belvárosi Klaszter há-
rom éve jött létre – a kama-
ra kezdeményezésére – azzal 
a céllal, hogy a vendéglátás-
ban dolgozók, az idegenfor-
galomban tevékenykedők és 
a kereskedők együtt tudjanak 

gondolkozni és dolgozni a bel-
városban – nyilatkozta Bárdos 

István elnök. Hozzátette, ma 
harmincöt cég tartozik a klasz-

terbe, fontosnak tartják az új 
ötleteket, hogy újabb és 

újabb fejlesztéseket való-
síthassanak meg, a vá-
rosvezetéssel közösen.

A klaszter javasla-
tára nem kellett pél-
dául fizetni két bel-

városi mélygarázsban 
egy nyáron át a parko-

lásért. A főutcai üzlethe-
lyiségeket bérlők is kevesebb 

bérleti díjat fizetnek a csoport 
kezdeményezésére. Tevékeny-
ségi körükbe, mostantól be-
kapcsolódik a turisztikai te-
rület is.

európai turisztikai  
célponttá  
Varázsolnák miskolcot

Őszi Virágosítás a Városban



Az aradi vértanúk kivég-
zésének 166. évfordulója 
alkalmából tartottak városi 
megemlékezést október 
6-án, nemzeti gyászna-
punkon Batthyány Lajos 
emléktáblájánál. Somorjai 
Lehel megyei levéltár igaz-
gató ünnepi beszédében 
kiemelte: a szabadságharc 
hőseinek halála nem Ma-
gyarország végét jelentette, 
hanem egy új Európa szü-
letését. 

„Pannonia! Vergiss Deine Todten Ni-
cht, Als Kläger Leben Sie! Vagyis: (Ma-
gyarország! Ne feledd halottaidat, mint 
vádlók élnek ők!) Ezt az onomasztikont 
(névjegyzéket) még évtizedekkel ké-
sőbb is lehetett látni magyar asszonyok 
karkötőin! E mondat minden szavának 
kezdőbetűje egy-egy aradi vértanú ne-
vének kezdőbetűje volt. Pannónia, mint 
Poeltenberg, Vergiss, mint Vécsey, Dei-
ne, mint Damjanich és így tovább. 

Bár „csak” tizenhárom aradi vér-
tanúról szoktunk beszélni, a valóság-
ban tizenhat tábornok, illetve főtiszt 
végezte be életét Aradon, a magyar 
Golgotán! Haynau először Ormai 
(Auffenberg) Norbert honvéd ezredest 
akasztatta fel még 1849. augusztus 22-
én. Kazinczy Lajost, a nyelvújító Ka-
zinczy Ferenc fiát október 25-én lőt-
ték agyon a várkapu melletti sáncnál. 
Az osztrák származású Ludwig Hauk 
honvéd alezredest 1850. február 19-én 
vezették a bitófa alá. Pesten gróf Bat-

thyány Lajost, az első 
felelős magyar mi-
niszterelnököt, to-
vábbá Fekete Imre 
gerilla századost vé-
gezték ki. Haynau Bat-
thyány Lajos esetében is 
ragaszkodott a legmegalá-
zóbb kivégzési módhoz, az 
akasztáshoz, azonban Batthyá-
ny egy, a felesége által bejuttatott tőr-
rel olyan sérüléseket tudott magának 
okozni, melyek lehetetlenné tették az 
ítélet – ilyen – végrehajtását. A mi-
niszterelnök és a tizenhárom, Aradon 
fogva tartott tiszt kivégzését Haynau 
szándékosan október 6-ára, a bécsi 
forradalom és Latour hadügyminisz-
ter meggyilkolásának évfordulójára 
időzítette. 1849 és 1850 között a csá-
szári hadbíróságok sorra gyártották a 
halálos ítéleteket, 500 halálos ítéletből 
„csak” 120-at hajtottak végre, a nem-
zetközi tiltakozás hatására.

Gyásznap októ-
ber 6-a, nemzeti 
gyásznap, de ebben 
a gyászban rengeteg 
jóleső bizonyosság 
van az utódok számá-
ra. Az 1848/49-es sza-
badságharc hőseinek 
halála, a bukás nem 
Magyarország végét 
jelentette, hanem egy 
új Európa születésé-
nek kezdetét. (…)

Aulich kivégzése 
előtt Horatiust olvas-
gatott, Török Vauban 
könyvét lapozgatta, 
Láhner fuvolán ját-
szott, Damjanich a 
hóhért invitálta szi-

varozni, Dessewffy 
jóízűen aludt. „Szép kis 

deputáció megy az Úr-
istenhez, hogy a magyarok 

ügyét képviselje!” – ezen szava-
kat Poltenberg tábornok mondotta, 
amikor 1849. október 6-án végigné-
zett akasztás előtt álló bajtársain. 

Csak azok tudnak haláluk előtt 
ilyen nyugalommal viselkedni, 
akiknek tiszta a lelkiismerete, tisz-
ta lelkiismerettel állnak majd Is-
ten ítélőszéke elé. Hisz a test elpor-
lad, de az igazságuk és emlékezetük 
megmarad. Ők példát mutattak ösz-
szefogásból, közös jövőképből, mely 
számunkra, utódok számára is köve-
tendő példa!” – hangoztatta beszédé-
ben Somorjai Lehel. 

A miskolci díszpolgárokat bemuta-
tó sorozatunk véget ért. 1927 után 
az 1930-as években Miskolc nem 
adományozott ilyen kitüntetést. 
Majd a II. világháború évei alatt 
sem merült fel a díszpolgári cím 
adományozása.    

A világháború 
után néhány év-
vel, egy egészen 
más jövő bon-
takozott ki Ma-
gyarországon, 
a szovjet típusú 
diktatúra, a Rá-
kosi-rendszer ké-
pében. Először 
1948-ban foglal-
koztak Miskol-
con a díszpolgári 
titulus kérdésével 
és egyből három 
eddigi kitünte-
tettet megfosztottak a címtől. Mis-
kolc Város Törvényhatósági Bizott-
ságának jegyzőkönyvében szerepel 
a törlésre tett előterjesztés és annak 
elfogadása: „Indítványozom, hogy a 
th. bizottság mondja ki és határozza 
el, hogy Habsburg József, Andrássy 
Gyula és Bethlen István a város dísz-
polgárai sorából töröltessenek.”  

A politikai szándék természetesen 
nyilvánvaló volt. A város legmaga-
sabb kitüntetésének kérdése ez után 
1973-ig nyugvópontra jutott. 1973. 
szeptember 28-án Miskolc Megyei 
Jogú Város tanácsa rendelkezett egy 
új feltételekhez kötött díszpolgári 
cím alapításáról. A cím „a város la-
kossága nevében olyan magyar vagy 

külföldi állampolgárnak adomá-
nyozható, aki Miskolc város politi-
kai, gazdasági, szociális, egészség-
ügyi, kulturális fejlesztésében, vagy 
mindezek érdekében végzett társa-
dalmi munkában, a népek közötti 

barátság ápolásában különösen ki-
magasló érdemeket szerzett.” 

Az új díszpolgári cím alapítása 
után még ez évben nyolcan kapták 
meg a kitüntetést: Fjodor Pavlovics 
Zselonykin, Harmati Sándor, dr. Sá-
lyi István, Frank Miklós, Moliná-
ri Kosztáné, Hornyok Imre, Valkó 
Márton és dr. Földesi József. 1974-
ben öten: Iván Taraszovics Vecsersz-
ky, Rónai Rudolf, Varga Jenő, Mráz 
Ferenc, valamint Barla Anna. 1977-
ben négyen: Anatolij Szemjonovics 
Drigin, Cseterki Lajos, Berki Mi-
hályné és Pápai István. 1978-ban 
ketten: dr. Simon Sándor és Oravecz 
Antal. 1983-ban ketten Koval Pál és 
dr. Velkey László. 1984-ben hárman: 

Feledy Gyula, Nyíró Sándor és Pau-
lik Miklós. 1988-ban dr. Ditrói Sán-
dor vehette át a díszpolgári oklevelét. 
1973-tól a rendszerváltozásig össze-
sen 25-en kapták meg a város legma-
gasabb elismerését, akik közül jó né-

hány kitüntetett 
neve a nagykö-
zönség számára 
ma már semmit 
sem mond. Bár 
természetesen 
sok név isme-
rősen csenghet: 
Dr. Sályi Ist-
váné (az egye-
tem első rekto-
ra), dr. Velkey 
Lászlóé (gyer-
mekorvos), vagy 
Feledy Gyuláé 
(képzőművész). 
De ki emlékszik 
ma már Berki 

Mihálynéra? Pedig Zemplén, majd 
Tolna megye főispánja is volt, 1953-
tól 1962-ig országgyűlési képviselő. 
Vagy Anatolij Szemjonovics Drigin-
re? Ő egykor az SZKP központi bi-
zottságának tagja volt, Vologda te-
rületi PB. első titkára. Ezért döntött 
e sorok írója úgy, hogy az 1973-tól 
1989-ig tartó díszpolgárok ismer-
tetését így zárja le, hiszen arányta-
lan lenne az életutak ismertetése. A 
felsorolt kitüntetettek némelyikéről 
igen hiányos ismereteink vannak. 

A rendszerváltás óta eltelt 25 év 
dísz polgárai városunk megbecsült 
polgárai. Tevékenységük, érdemeik 
még nem történelem, hanem városunk 
jelene. (Vége)                Somorjai LeheL

Új elismerést alapított a II. Rá-
kóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár a 10. jubileumi könyv-
táros találkozó alkalmából.  

A Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei könyvtárosok jubileumi ta-
lálkozóját október 5-én tartották, 
Miskolcon. A rendezvényen egye-
bek mellett előadások hangzottak 
el megyei könyvtárak feladatellá-
tásáról, az elmúlt tíz év program-
sorozatainak jeles eseményeiről, s 
a résztvevők a Diósgyőri várat is 
megtekintették. A rendezvényen 
most először adták át a Pro Bib-
liotheca Emlékérmet, Varga Éva 
szobrászművész alkotását. Az el-
ismerést a nyugdíjba vonuló me-
gyei hálózati igazgatóhelyettes, 
Venyigéné Makrányi Margit ve-
hette át.

Köszöntötték a jubileumi talál-
kozón a megye első Szinnyei Jó-

zsef-díjasát, Laki-Lukács Lászlót 
is, aki most augusztus 20-án ve-
hette át a legrangosabb szakmai 
elismerést. A Szinnyei József-díj 
azoknak a könyvtárosoknak ado-
mányozható állami kitüntetés, 
akik hosszabb időn át kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak és tevé-
kenységükkel, kezdeményezése-
ikkel elősegítik szakterületük fej-
lődését. 

A rendezvényen elköszöntek a 
miskolci városi hálózat nyuga-
lomba vonuló, eddigi igazgatóhe-
lyettesétől, Tircsné Propper Valé-
riától.

Pro BiBLiotheca  
emLékérem

az aradi vértanúk emLéknaPján

(Befejezés)

múlt és jelen miskolci napló8
miSkoLc díSzPoLgárai  

jubileumi könyvtáros találkozó„magyarország, ne feledd halottaidat!

Az Avas lábánál, a mára már lefedett Szinva patak partján található a 
város valószínűleg legrégebbi, nem egyházi épülete. Az eredetileg Pap-
szernek nevezett, 15. századi eredetű épület az Erzsébet tér és az avasi lép-
cső közelében a középkori magból a 15. századtól a mai napig fokozato-
san épült ki. Egykor iskola – egyes vélemények szerint a város legrégebbi 
iskolája - működött benne. A 18. században építették hozzá a nyugati két 
helyiséget és a tornácfolyosót, az emeletet pedig 1790–91-ben húzták rá. 
Falai között kezdte meg működését 1899-ben a Borsod-Miskolci Múze-
um, mely gyűjteményei gyarapodásával és kiállításai bővülésével a teljes 
épületet birtokba vette. E múzeum jogutódja, a Herman Ottó Múzeum 
1973-ig működött itt. A Papszernek nevezett épület eredetileg a múzeum 
igazgatósági épülete volt. Ma több kiállítótérrel rendelkező, a központhoz 
közvetlenül tartozó kiállítóhely.                                      fotó: mocSári LáSzLó

akkor...

...éS moSt
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Múlt pénteken, a címvédő DVTK 
Jegesmedvék vendégként 2-0-ra le-
győzte az eddig listavezető MAC 
Budapestet a jégkorong MOL Liga 
rangadóján a Tüskecsarnokban, 
s ezzel a tabella élére ugrott. Egy 
nappal később, az immár éllovas 
és címvédő Macik 7-2-re verték itt-
hon a sereghajtó csíkszeredai csa-
patot. Hétfőn este második helye-
zett Debrecen otthonába látogatott 
DVTK Jegesmedvék csapata, amely 
a cívisvárost is bevette, 2-1-es győ-
zelmet aratva. - Négy napon be-

lül három győzelmet arattunk, le-
győztük a dobogó másik két fokán 
álló ellenfeleinket, így mindenfé-
leképpen elégedett vagyok. Külön 
örülök annak, ahogyan a Debre-
cen fölé kerekedtünk: végig domi-
náltunk, okosan, összeszedetten, a 
feladatra koncentrálva játszottunk. 
A csapatmunka kiváló volt, a srá-
cok ismét markáns teljesítményt 
nyújtottak, megszilárdíthattuk he-
lyünket a tabella élén – mondta el 
Mayer Péter vezetőedző a mérkő-
zés után.

Új helyre költözhet-
nek, felszereléseket 
vásárolhatnak és több 
versenyre járhatnak 
majd a diósgyőri ví-
vók. Másfél millió 
forintot kaptak a Sze-
rencsejáték Service 
Nonprofit Kft.-től.

Most még régi he-
lyükön, a Kossuth Lajos Evangéli-
kus Általános Iskola tornatermében 
edzenek a Diósgyőri Vívó Egyesület 
sportolói – hamarosan azonban tá-
gasabb helyre költözhetnek, s a más-
fél millióból felszerelés vásárlására is 
jut. Patócs Béla edző elmondása sze-
rint több versenyzőjük is országos 
bajnokságokon, nemzetközi verse-
nyeken, világkupákon indul.

– Méregdrága a felszerelés, a szü-
lők pedig nehezen tudnak hozzájá-
rulni a költségek fedezéséhez. A tá-
mogatás tehát nagyon jól jön, ezzel 
ki tudjuk pótolni a szülők támogatá-
sát – mondta. A vívó szakosztálynak 
körülbelül ötven sportolója van. A 
költséges sport Magyarország legsi-
keresebb olimpiai sportága. Népsze-
rűsége Miskolcon is egyre nagyobb. 

Zsiga Marcell, a Szeren-
csejáték Service Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója 
kiemelte, a Diósgyőri Vívó 
Egyesület az elmúlt évek-
ben példaértékű utánpót-
lás-nevelő munkát vég-
zett.

– Az egyesület olyan 
műhellyé vált, amely sor-
ra hozza azokat az ered-

ményeket, amelyek nemcsak a di-
ósgyőri vívásnak, hanem egész 
Magyarországnak komoly eredmé-
nyeket jelentenek, utánpótlás szin-
ten – hangsúlyozta Zsiga Marcell. A 
vívó egyesület a Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola tágasabb termébe 
költözhet. Néhány miskolci általá-
nos iskolában a testnevelés órákon is 
oktatják a vívást.

Négy napon 
belül három győzelem!A BVSC 11-9-re kika-

pott Miskolcon az E.ON 
férfi vízilabda OB I A 
csoportjának múlt va-
sárnapi mérkőzésén. 
A három ötméterest 
is hárító Valics Bence 
főszerepet vállalt abból, 
hogy a Zugló pont nél-
kül maradt az MVLC 
otthonában.

A Kemény Dénes Uszo-
da közönsége remek 
meccset és jól kezdő ha-
zai csapatot láthatott. A 
7–3-as hátrányban sem 
tört meg azonban a kapust 
cserélő BVSC (A 30 száza-
lékkal védő Györke Zsoltot Szakonyi 
Dániel váltotta, aki 5/9-cel, azaz 56 
százalékkal zárt, vagyis jól szállt be 
a meccsbe), s Létay Krisztián vezér-
letével felzárkóztak a harmadik ne-
gyedben 8–7-re!

A miskolci csapatot azonban a 
szerb légiósok is húzták és amit a 
kapuban Valics Bence művelt! Az 

Egyesült Államokból hazatérő fia-
talember a bravúrjai mellett három 
ötméterest is megfogott, nagymér-
tékben hozzájárulva ahhoz, hogy a 
zuglóiak ne tudjanak kiegyenlíte-
ni.  – Tipikus döntetlenszagú mér-
kőzés volt, amelyet Valics Bence 
nyert meg számunkra. Természe-
tesen minden meccsen jól akarunk 

szerepelni, az Eger ellen 
is jól akartunk, de egy 
újonc csapatnak nem 
lehet a bajnokság ele-
jén a kimondott célja, 
hogy egy BVSC ellen 
mindenképpen nyer-
ni kell. Sikerült, ennek 
örülünk, de számunk-
ra az az igazán fontos, 
hogy bekopogtassunk 
az OB I-be, sőt, meg 
maradjunk ott. A mér-
cét még ennél is ma-
gasabbra teszem, már 
ami a játék minőségét 
jelenti, hiszen sokat 
hibáztunk. A célunk 
konkrétan továbbra is 

a 9-12. hely valamelyikén végezni, de 
természetesen, ha az esetleges kör-
beverések okán előbb végzünk, nem 
szomorkodunk – mondta el értékelé-
sében Sike József, a miskolci vízilab-
dacsapat vezetőedzője. 

Eredmény, A csoport:
PannErgy-Miskolci VLC - BV-

SC-Zugló 11-9 (2-2, 5-3, 2-3, 2-1)

Jól kezdte a bajnokságot a 
MEAFC férfi kosárlabdacsapa-
ta, az NB I/B-ben újonc miskolci 
csapat lendületes játékkal jelezte, 
hogy méltó ellenfele tud és akar 
lenni a kiváló játékosok alkotta 
Óbudai Kaszásoknak. A boldog 
körcsarnok joggal jutalmazta 
vastapssal a csapatként is nagyot 
küzdő miskolci legények pro-

dukcióját. (MEAFC – Óbudai Ka-
szások 87-81). - Úgy gondolom, ezzel 
az első fordulóbeli győzelmünkkel is 
igazoltuk, hogy itt a helyünk az NBI/
B-ben. Gratulálok a játékosaimnak, 
szívvel-lélekkel küzdöttek, s köszön-
jük a biztatást a szurkolótábornak, 
ehhez a győzelemhez nagyon kel-
lettek - értékelt Bene Szilárd vezető-
edző.

Egy ultrakönnyű, motoros sár-
kányrepülővel repülte körbe Ma-
gyarországot a miskolci Ferenc Jó-
zsef. Mintegy 14 óra alatt tette meg 
a nagyjából 1050 kilométeres távot, 
ami a sárkányrepülés világában bra-
vúros teljesítménynek számít. Fe-
renc József nem csupán repülési ta-

pasztalatokat és élményeket gyűjtött 
útja során, hanem több száz fotót is 
készített madártávlatból. Ezekből 
is láthattak jó néhányat azok, akik 
október 8-án délután ellátogattak a 
Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyv-
tárba, meghallgatni vetítéssel egy-
bekötött élménybeszámolóját.

Döntetlen a Haladás ellen
Múlt szombaton, az OTP Bank Liga 11. fordulójában, az első félidő-

ben a hazai pályán játszó DVTK szerezte meg a vezetést, a Haladás el-
len. A 16. percben James hosszú labdáját Novothny kezelte le, majd be-
fordult és 14 méterről az ellenséges kapu bal oldalába lőtt, a kimozduló 
Király mellett (1-0). A Haladás a 26. percben egyenlített, Gaál adott be 
a jobboldali szögletzászló közeléből, középen Németh Márió érkezett 
és néhány méterről a diósgyőri kapu bal felső sarkába lőtt (1-1). A má-
sodik játékrészben küzdöttek a felek, de gól már nem esett, a Diósgyőr 
labdarúgó-csapatának ezúttal döntetlenre futotta idehaza. Eredmény: 
Diósgyőri VTK - Szombathelyi Swietelsky Haladás 1-1 (1-1).

A MEAFC is sikeresen kezdte a bajnokságot

Körberepülte az országot

Első hAzAi MérKőzését is MEgnyErtE
 Az MVlC

Macik:

táMogAtás 
A diósgyőri VíVóKnAK 

„Egyesületük komoly 
utánpótlás műhellyé vált”
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október 7–13.

KERESSE LEGÚJABB AKCIÓNK TERMÉKEIT
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

Eh. sertéscomb       
1 kg, (okt. 8–10-ig)  

tőkehúst árusító üzl.

1149 Ft

Eh. sertéslapocka      
1 kg, (okt. 8–10-ig)  

tőkehúst árusító üzl.

1049 Ft

Eh. egész  
csirkecomb  

1 kg,  
(baromfit árusító üzl.)

649 Ft

Sága falni jó füst. pulyka virsli klasszikus, 140 g, egységár: 1279 Ft/kg 179 Ft
COOP Instant kakaó italpor 800 g, egységár: 874 Ft/kg 
         Október 8-10-ig (csak COOP ABC, COOP Szuper) 699 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!

Apróhirdetés
Kisgyermeket nevel és jó volna egy 
nagymama, aki saját anyai tapasztalata-
ival segít a mindennapokban.  A Miskol-
ci Otthon Segítünk Alapítvány ingye-
nes segítséget nyújt. Tájékozódjon a 
miskolc.imami.hu honlapról, Kérjen se-
gítséget: 06309058113

Németjuhász felnőtt és kölyök ku-
tyák 2-3 hónapos kanok,szukák eladók 

törzskönyvezett német import szülők-
től. Színválaszték: rajzos és tiszta feke-
te,továbbá kapható hosszúszőrű kölyök 
is. Üzletek, lakások, objektumok szemé-
lyek védelmére. Nyugdíjasoknak házőr-
zésre, védő jelző kutyának. Az egyre 
romló közbiztonság miatt rendszeresek 
az idős emberek elleni bűncselekmé-
nyek. Nemzetközi adatok bizonyítják, 
ahol kutyát tartanak, kevesebb a lopás, 
betörés, az élet elleni bűncselekmény. 
Gondoljon a szüleire, családtagjaira. Vá-

sároljon részükre hű társat, és biztonsá-
got! Ajándékba szakkönyv és póráz. Ár: 
30-40-60 E Ft. Érd: 20/411-2526
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, web: 
www.aluport.hupont.hu, Bemutató-
terem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

MEGHÍVÓ 
KÖZÖS KÉPVISELŐI FÓRUMRA
A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. tisztelettel meghívja fóru-
mára a lakóközösségek közös képviselőit.

A Közös Képviselői Fórum témái:
•  Tájékoztatás a MIHŐ Kft. által alkalmazott egyéves 
tényadatokra épülő előlegfizetésről

• Költségosztás információk – TECHEM Kft. 
• Egyéb aktuális kérdések – válaszok

A Közös Képviselői Fórum helye:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. Közgyűlési terem

A Közös Képviselői Fórum időpontja: 
2015. október 20. (kedd), 14.00 óra

Kérjük, hogy a közös képviselők a fórumon történő rész-
vételüket 2015. október 15-ig Móricz Zsófia munkatársunk 
részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén visszajelezni 
szíveskedjenek: telefon: 46/533-116; e-mail: moricz.zsofia@
miho.hu

Várjuk Önöket!

Tisztelettel: MIHŐ Kft.

REDŐNYÖS ÜGYELETBEN!
BALOGH ÁRNYÉKOLÁS ’87

JavíTás, gurTnICsErE Még Ma!
SZALAGFÜGGÖNY TISZTíTÁS 

RÖVId HATÁRIdŐRE.
ÚJ SZALAGFÜGGÖNY, 

SZÚNYOGHÁLó, REdŐNY, 
RELuxA, VÁSZONROLó KÉSZíTÉS.

Legjobb árajánlat – felmérés alapján
0 Ft. Kiszállási költséggel!

Csak egy telefon:  06-30/331-9788 
 és megyek!

 www.baloghrolo.hu

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

Az akció érvényes: 
2015. 10. 10-től 2015. 10. 16-ig 

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

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

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

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

Ariel mosógél, 2,6 l, 999 Ft/l 2599 Ft

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

Silkylux mosógél, 4 l, 275 Ft/l 1099 Ft

Perwol mosógél, 3 l, 666 Ft/l 1999 Ft

Coccolino öblítő, 1 l 539 Ft

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

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

Bref Wc tisztító, 750 ml, 492 Ft/l 369 Ft

Bref Power aktív WC golyó, 2 db-os, 350 Ft/db 699 Ft 
Viaszos vászon asztalterítő 140 cm széles 799 Ft/fm

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 KASSáN: december 12.:   
4.500 Ft/fő

l  ADVENT MáRIAcELLBEN  
ÉS GRAZBAN: december 12–13.:  
34.000 Ft/fő

l  ADVENTI FESZTIVáL  
ÉS SZENT MIKLÓS NAPjA  
GYŐRBEN: december 6.: 8.000 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

. 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

SÉRVPANASZOK
Műtét nélküli kezelése!

Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi közel 100 éve  
specialistái vagyunk a köldök-, hasi és lágyéksérv ellátásának.

EGYEdI MÉRETRE KÉSZÜLT SÉRVKöTő, hASKöTőK 
TöKÉLETES  VÉdELMET NYÚJTANAK MINdEN SÉRVRE!

Rendszeres fogadóórát tartunk  
Miskolcon, Szemere B. u. 14. és uitz B. sarok. 

Fehér Holló patika
2015. október 15. (csütörtök) és 2015. november 5. (csütörtök) 13.30–15.00

Információ levélcím: Spranz Kft. 2097 Pilisborosjenő, Fő út 3.
Tel.: 26/336-122 v. 26/336-322

E-mail: info@spranz.hu l www.spranz.hu
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programajánLó
program/közélet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Október 12. | hétfő 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 

hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.23  ProgramPont 18.30 Miskolci Napló, közéleti magazin 
19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.23  ProgramPont 19.30 Miskolci Napló Ext-
ra 20.00 Miskolc Ma ism.  20.20 Időjárásjelentés 20.23  ProgramPont 20.30-05.00 Képújság

október 13. | kedd 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.23  ProgramPont 18.30 Sportpercek 
19.00 Miskolc Ma ism.  19.20 Időjárásjelentés 19.23  ProgramPont 19.30 Aluinvent 
DVTK-Cegléd kosárlabda mérkőzés 21.00–05.00 Képújság

október 14. | szerda 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor  18.20 Időjárásjelentés 18.23  ProgramPont 18.30 Miskolci Napló 19.00 
Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.23  ProgramPont 19.30 Helyzetkép 20.30 
Miskolc Ma ism.  20.51 Időjárásjelentés 20.52  ProgramPont  21.00-05.00 Képújság

október 15. | csütörtök 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor   18.23 Időjárásjelentés 18.24  ProgramPont 18.30 Promen-
ád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma ism. 19.23 Időjárásje-
lentés 19.24  ProgramPont 19.30 DVTK Jegesmedvék-FTC jégkorong mérkőzés 21.30 
Miskolc Ma ism. 21.53 Időjárásjelentés 21.54  ProgramPont  22.00-05.00 Képújság

október 16. | péntek 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor  18.23 Időjárásjelentés 18.24  ProgramPont 18.30  Egészségpercek 19.00 Miskolc 
Ma ism. 19.23 Időjárásjelentés 19.24  ProgramPont 19.25 Miskolci Napló ism.  20.00 Miskolc 
Ma ism.  20.23 Időjárásjelentés 20.24  ProgramPont    20.30–07.00 Képújság

október 17. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 
Hírpont 18.25 Promenád ism. 19.00 Hírpont ism. 19.30 Sportpercek ism. 20.00 Hír-
pont ism. 20.30 A selyemút, japán film 22.30–07.00 Képújság

október 18. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 10.30 Képújság 18.00 
Krónika, heti hírösszefoglaló 18.30 Helyzetkép 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 
Miskolci Napló 20.30 Krónika, hírösszefoglaló 20.55-05.00 Képújság 

Az UD STAHL RECYCLING Kft. (4242 Hajdúhadház, Sám-
soni u. 2. sz.) a Miskolc, Repülőtéri u. 3.-5. sz. 01426/ 7 hrsz. alat-
ti telephelyén fémhulladék kezelő telep létesítését tervezi.

A vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció 2015. no-
vember 2-ig megtekinthető a B. A. Z. Megyei Kormányhiva-
tal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (Mis-
kolc, Mindszent tér 4. sz.), Miskolc Polgármesteri Hivatalának 
Építési és Környezetvédelmi Osztályán (Miskolc, Városház 
tér 8. sz.) ügyfélfogadási időben, valamint a http://emiktvf.
zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes ol-
dalon 2015/17179. sz. alatt.  Az előzetes vizsgálati dokumen-
tációval kapcsolatban írásbeli észrevételt (a telepítés helyével 
kapcsolatos kizáró okra, illetve a környezeti hatásvizsgálat 
szükségességére vonatkozóan) 2015. október 26-ig lehet be-
nyújtani közvetlenül a környezetvédelmi hatóságnál.

Herman Ottó Múzeum Görgey utcai 
főépülete

Október 10. 10 óra. TÁRLAT-TÚRA. Sétálj, 
gyalogolj, bringázz velünk! Kulturális te-
reink másként. A Tárlat-túrán a Herman 
Ottó Múzeum és a Miskolci Galéria legiz-
galmasabb kiállításait járják végig. Nem 
csak az aktuális tárlatokkal, de az azok-
nak helyet adó épületek történetével is 
megismerkedhetnek a látogatók.

Herman Ottó Múzeum, Papszeri 
épület

Október 17. 10 óra. A 45. Észak-Magyaror-
szági Fotóművészeti Szemle 2015. évi, 
időszaki kiállításának megnyitója, dí-
játadója. Köszöntőt mond: Kiss Gábor 
alpolgármester. A kiállítást megnyitja: 
Pusztai Tamás múzeumigazgató. 

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általá-
nos Iskola udvara

Október 17. 13 órától. Diósgyőri szüreti nap. 
Szőlődarálás, préselés, mustkóstolás. 
Bemutatkozik Kisgyőr település és a 
Bükkaljai Mesterek Népművészeti Egye-
sülete. Fellépnek mások mellett a Sweet 
Dance és a Dance Elit tánccsoportok, a 
Gönci Betyárok, a Kiss Kata zenekar, a 
Kisgyőri Népdalkör, Eperjesi Erika, Jenei 
Gábor és sokan mások. A rendezvény fő-
védnöke Kriza Ákos polgármester, véd-
nöke Novák Józsefné önkormányzati 
képviselő. Szervező a II. Rákóczi Ferenc 
könyvtár Petőfi Sándor könyvtára.

Művészetek Háza
Október 10. 19 óra. QUIMBY TEÁTRUM. A 

népszerű zenekar dramaturgiai szálra 
felfűzött, színházi elemekkel tarkí-
tott, speciális koncertje.

Október 12-13. 19 óra. DUMASZÍNHÁZ – KISS 
ÁDÁM ÖNÁLLÓ ESTJE. Kiss Ádám a nagy-

világban! / „80 perc alatt a Föld körül…”
Október 14. 18 óra. ECLISSI D’UOMO – AZ 

EMBERISÉG ALKONYA. A Budapesti Olasz 
Kultúrintézet különleges előadássa az 
I. világháború 100. évfordulója alkal-
mából. Közreműködik: Stefano Scherini 
– színész; Patrizia Cigna – ének; Szajkó 
Géza – hegedű; Pierluigi Ruggiero – 
cselló; Luca Trabucchi – gitár; Giuliano 
Di Giuseppe – zongora. A rendezvény fő-
védnöke: Maria Assunta Accili Sabbatini 
Olaszország magyarországi nagykövete

Október 16. 19 óra. RÉVÉSZ. 2015 őszén Ré-
vész Sándor, az egykori Piramis együttes 
legendás énekese Rock and roll közlegé-
nyek címmel indult turnézni, a veszprémi 
Bluesberry együttes két gitáros-énekesé-
vel, Horváth Ákossal és Nagy Gergővel. A 
Generál és Piramis slágerek mellett meg-
szólalnak a szólóalbumok dalai, valamint 
vadonatúj szerzemények is.

Csodamalom Bábszínház
Október 11. 10.30 óra. A MAZSOLA című 

előadás - ebben az évben utoljára. 
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Október 15. 16.30 óra. Kányádi Sándor kér-

dései – versben és dalban. Kérdések - Ká-
nyádi Sándor verseiben megfogalmazva, 
Jónás Zoltán előadóművész tolmácsolá-
sában. Megzenésített versek Dinnyés Jó-
zsef daltulajdonos előadásában. 

Október 16. 15 óra. Bartók-emlékmű-
sor. Közreműködnek: Balázs Adrienn 
zongoraművész, Belvárosi Népdalkör, 
Csáti-Érsok Károly versmondó, Dan-
déné Pál Tünde lelkész, Dandé Ábel 
tanuló, Gyurkovics Gábor zenész, Job-
bágy Endre énekes, Matyó énekesek, 
Veszprémi Tamás tanuló, a Tuti-Titi 
Team tánckar. 

Október 12. | hétfő. Avas: Au-
lich L.-Perczel M. u.: Aulich 
L., Derkovits Gy. 48-52, Fel-
sőruzsin, Korach M., Kós K., 
Perczel M., Sályi I., Szent-
györgy páros oldal, Szilvás, 
Tampere lépcső

október 13 | kedd. Göröm-
böly-Hejőcsaba: Ács, Aszta-
los, Bacsinszky A., Bádogos, 
Beniczky L., Bizony Á., Bog-
nár, Borbély, Cseresznyés, 
Csermák A., Cukrász, Da-
psy L., Deák F., Déli, Doháy, 
Egyetértés, Erzsébet kir., Esz-
perantó, Esztergályos, Farkas 
A., Görgős, Harsányi, Kaffka 
M., Kárpitos, Kovács, Kozma 
A., Kőműves, Lakatos, Lavot-
ta, Pesti, Pöltenberg E., Ró-
zsavölgyi, Simándy P., Szabó 
E., Szabó Z., Szolártsik tér, 
Szűcs S., Tégla, Vízirózsa

október 14. | szerda. VIDÉK.
október 15. | csütörtök. 

Tapolca: Aradi, Baghy Gy., 
Bakonyi, Bencések, Beregi, 
Bokros, Branyiszkó, Brassói, 
Csabai, Fenyő, Görömbölyi, 
Győri, Iglói, Isaszeg, Károlyi 
M., Katona J., Kiss J., Léva, 
Lőcsei, Máriássy S., Mát-
ra,  Miskolctapolcai, Nyitrai, 
Platán, Sellő, Szathmáry K. 
P., Szebeni, Szent Benedek 
köz, Szentbenedek-Hegyi, 
Thaly K., Tornai, Újjáépítés, 
Ungvári, Váradi, Verne Gy., 
Viola, Zempléni, Zilahi, Zó-
lyomi, Zsóri

Görömböly: 
Á g h e g y , 
Apátsági, 
C s e r é p , 
Felhő, Fu-
vola, Ginze-
ry S., Hordó, 
Lehár F, Ma-
dár, Mere-
dek köz, Sza-
bó K., Szőlő, 
Tapolcai, Tárogató, Teme-
tőalja, Templomhegyi, Tü-
csök 

Május 1. telep
október 16. | péntek. Hejő-

csaba: Almáskert: Áchim 
A., Balassi B., Bárczay, Bog-
lárka, Cement, Csabavezér, 
Dália, Egres, Egri, Fogarasi, 
Futó, Garbai S., Gárdonyi 
G., Gátőr, Gránátalma, Hejő, 
Hock J., Igazság, Izsó M., Ka-
locsai K., Kázmér, Kertész, 
Koboz, Kő, Málnás, Malom, 
Mécses, Mész, Mésztelep, 
Nádas, Nagyszalonta, Nagy-
szebeni, Nagyváradi, Nán-
dorfehérvári, Negyvennyol-
cas, Pusztaszeri, Rodostó, 
Rozmaring, Segesvári, Sütő 
J., Szalag, Szamóca köz, Sze-
retet, Szirmai, Szózat, Tallér, 
Templom, Töltés, Világ

Tapolca: Aranyeső u., Ho-
monnai, Imreh Zs., Kiskőkö-
tő, Nagykőkötő, Rézműves, 
Szűrcsapó, Tímár

Bővebb tájékoztatás a www.
mirehukoz.hu honlapon. 

Barta gábor önkormányzati képviselő, lakos-
sági fogadóórát tart, október 14-én (szerdán), 17 
órától a Gárdonyi Géza Művelődési Házban (Sütő 
János u. 42.).

nagy-Korsa judit önkormányzati képviselő, la-
kossági fogadóórát tart 2015. október 20-án (ked-
den), 16 - 19 óráig a DK Info Pontban (Arany Cor-
vin Üzletház, földszint, Arany János út 11-13.).

LaKossági fogadóóráK

KöZéRdEKŰ KöZLEMény

Vasárnap, október 11-én lesz a hámo-
ri templom Magyarok Nagyasszonya 
búcsúja. A fél 12-kor kezdődő szentmi-
sét Balog Gyula újgyőri plébános mutat-
ja be. Hétfőn, október 12-én 18.30 órai 
kezdettel kerül sor a Szent Anna Kolping 
Akadémia következő előadására a Kol-
ping-házban. A szerzetesek éve alkalmá-
ból a szalézi rendet mutatja be Salagala 
Rajesh indiai szalézi atya.

Csütörtökön lesz a karmelita temp-
lom Avilai Nagy Szent Teréz búcsúja. 
Szerdán 17 órakor előkészítő lelkigya-
korlatot tart Bakos Rafael karmelita és 
a búcsúi szentmisét is ő mutatja be más-
nap, ugyancsak 17 órai kezdettel.

A Keresztény Értelmiségiek Szövet-
sége és a megyei könyvtár közös ren-

dezésében 
tart előa-

dást Kovács Sándor orientalista 
az iszlámról a MAB-székház-
ban csütörtökön, október 15-én 
16.30 órai kezdettel. 

A KÉSZ miskolci csoport-
ja, és az Éltető Lélek Alapítvány, 
együttműködve a Magyar Orvo-
si Kamarával,  „Köszönet a gyó-
gyítóknak” címmel konferenciát 
rendez október 16-án, pénteken, 
17 órától a MTA székházában. 
Előadást tart Kalna Zsolt mi-
norita tartományfőnök, Sándor 
Frigyes evangélikus lelkész, Má-
ger Ágnes festőművész és Velkey 
György, a Bethesda Gyermekkórház fő-
igazgatója, a Magyar Kórházszövetség 
elnöke. Szombaton, október 17-én 11 

órakor lesz legközelebb szentmise a diós-
győri várkápolnában, melyet Árvai Zol-
tán vizsolyi plébános mutat be.

A sajópálfalai Könnyező Istenszülő 
Kegy kép búcsúja idén az október 17-18-ai 
hétvégén várja a híveket.

A Miskolcon keresztülhaladó gyalogos 
zarándoklat részletes programja: október 17.  
8 óra: indulás Görömböly görög kat. templo-
mából a Mária úton. 9 óra: Hejőcsaba görög, 
majd római kat. templom, 10 óra: Isteni Ige 

templom (Avas). 10.45 óra: Kálvária Kápol-
na, 11.15 óra: mindszenti templom. 12 óra: 
Búza téri székesegyház. 14.30 – 15 óra: Szir-
mabesenyő görög, majd római kat. temp-
lom. 17 óra: Sajóvámos, 17.50 óra: Érkezés 
Sajópálfala Kegy templomába. 

18 óra: Paraklisz – 19 óra: Szent Litur-
gia – 20 óra: Szentmise – Virrasztás. A 

zarándoklat védnökei: Orosz Atanáz gö-
rög kat. és Palánki Ferenc római kat. püs-
pökök. Főszervező: Első Lépés A Kár-
pát Hazáért Búcsústársaság. Részletes 
tájékoztatás, jelentkezés: Bárdos István 
46/316-314,20/426-50-51, elsolepesmis-
kolc@freemail.hu valamint a helyi paró-
kiákon és plébániákon. 

Zarándoklat Sajópálfala kegyhelyének főbúcsújára
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október 10. szombat. A 
NAgy RoMulus. Törté-
nelmietlen történelmi ko-
média 19:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Egressy Alap, Arany, 
Ezüst bérlet.

október 11. vasárnap. A 
NAgy RoMulus. Törté-
nelmietlen történelmi ko-
média 19:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Szigligeti Alap, Arany, 
Ezüst bérlet.

gettó szeReleM. 
felolvasó színházi est 19:00 
| JÁTÉKSZÍN Kortárs Ma-
gyar Drámairodalom Jegy-
vásárlás.

október 14. szerda. A 
PADlÁs. Félig mese, félig 
musical 17:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Bérletszünet Jegyvá-
sárlás.

október 15. csütörtök. A 
PADlÁs. Félig mese, félig 
musical 14:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Bérletszünet Jegyvá-
sárlás.

egy óRA VeRseK 
KÖzt MŰVÉszeINK 
tÁRsAsÁgÁBAN 17:00 | 
JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás.

PIllANtÁs A híD-
Ról. színmű 19:00 | KA-

MARA Nyilvános főpróba 
Jegyvásárlás.

FeNeVADAK. Táncdrá-
ma egy részben 19:00 | 
CSARNOK 18 éven felüliek-
nek! Jegyvásárlás.

október 16. péntek. PIl-
lANtÁs A híDRól. szín-
mű KAMARA.

hoVÁ lett hóFe-
hÉR? Táncbeavató gyere-
keknek 14:00 | JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás.

A NAgy RoMulus. 
Történelmietlen történel-
mi komédia 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Földes ifjúsági 
bérlet

PIllANtÁs A híD-
Ról. színmű 19:00 | KA-
MARA bemutató Arany, 
Ezüst bérlet.

október 17. szombat. PIl-
lANtÁs A híDRól. szín-
mű 17:00 | KAMARA Csiky 
Arany, Ezüst bérlet.

A NAgy RoMulus. 
Történelmietlen történel-
mi komédia 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Katona Alap, 
Arany, Ezüst bérlet.

Képbeírás: A Nagy Romu-
lus sajtótájékoztatóján

a misKoLci nemzeti 
S Z Í n h á Z  M Ű S O R A 
október 10-17.

A Nagy Romulus sajtótájékoztatóján

egyházi hírek, események

A Kelemen Didák minorita szerzetes életé-
ről, munkásságáról valamint a miskolci mi-
norita templomról legutóbb megjelent há-
rom könyv bemutatója, a II. Rákóczi Ferenc 
Könyvtárban. 



Sírgyalázás a Kálvária dombon 
Felfeszítették a Lossonczy család Kálvária dombon találha-

tó kriptájának a bejáratát. Az eset a közelmúltban történhetett, 
a helyszínen a rengeteg szétszórt szemét között emberi csonto-
kat is láttunk a héten. A kripta bejáratának rácsát kifeszítették, a 
vasajtó nyitva volt, a hulladék között heverő csontok a Herman 
Ottó Múzeum munkatársai szerint nagy valószínűséggel a sírból 
kerülhettek a felszínre. A rendőrség később ígért tájékoztatást az 
ügyben, a maradványokat szakértők vizsgálják majd meg. 

Disznóól mellett nevelték a gyerekeket
Kiskorú veszélyeztetésnek bűntette miatt emelt vádat a Miskolci 

Járási Ügyészség egy nővel és élettársával szemben. A 20 éves nő 
és vele egyidős élettársa Miskolcon egy külterületi romos mellék-
épületben lakott a nő két gyermekével. A vádlottak lakrésze mellett 
az épület tulajdonosa disznókat tartott. Az állatok ürüléke a csa-
lád ajtaja előtt folyt el, jelentős fertőzésveszélyt jelentve. A család 
lakrészében semmilyen tisztálkodásra, főzésre szolgáló berendezés 
nem volt. A gyerekek rendkívül elhanyagoltak, koszosak, tetvesek 
voltak, orvosi ellátásban nem részesültek. A nő élettársa az egy és 
négy éves kislányokat rendszeresen bántalmazta is. Egy ízben az 
egy éves kislányt a babakocsiban hagyták egy lejtős útszakaszon, a 
kocsi felborult, a gyerek eszméletvesztéssel járó agyrázkódást szen-
vedett. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását és a 
gyermekek szülői felügyeleti jogának megszüntetését indítványoz-
ta a nővel és élettársával szemben.

Csótánnyal etették zár-
katársukat 

Kényszerítés bűntette és 
könnyű testi sértés vétsége 
miatt emelt vádat a Miskol-

ci Járási Ügyészség két fiatalkorú férfival szemben, akik zárkatár-
sukat válogatott módszerekkel alázták meg. A sértett fiú előzetes 
letartóztatásban került a Szirmabesenyői Fiatalkorúak Bünte-
tés-végrehajtási Intézetébe. Ötszemélyes zárkába helyezték, töb-
bek között a két vádlottal együtt. Ezek azonnal rászálltak a gyen-
gébb testalkatú sértettre, napi rendszerességgel bántalmazták. 
Vele végeztették a zárka takarítását, saját ruháik mosását, cipőjük 
tisztítását. Egy alkalommal csótányt etettek a sértettel, aki egy 
hét után jelentette a bántalmazásokat a felügyeletnek, ezért másik 
zárkába helyezték. A 17 éves vádlottakkal szemben az ügyészség 
fiatalkorúak fogháza illetve börtönbüntetést indítványozott.

Hamis ékszerek a sétáóutcán
Egymillió forintot meghaladó értékben foglaltak le hamis 

márkajelzéssel ellátott ékszereket a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal (NAV) pénzügyőrei Miskolcon. A Versace és Bvlgari emblé-
mával, felirattal ellátott 14 karátos arany karkötőket és medá-
lokat a miskolci sétálóutca egyik ékszerboltjának kirakatában 
vették észre a pénzügyőrök. Mivel gyanúsnak tűntek a termé-
kek, bekérték a védjegyek jogtulajdonosától az ékszerek azono-
sításához szükséges egyedi ismertetőket. Kiderült, hogy azzal a 
karátszámmal, amivel árulták az ékszereket nem is gyártanak 
termékeket a nevezett cégek. Az ékszerüzletek tulajdonosa arra 
hivatkozott, hogy a kifogásolt ékszereket zálogba adták be hoz-
zá és mivel azokat nem váltották ki, nála maradtak a termékek. 
A tulajdonos ellen iparjogvédelmi jogok megsértésének vétsége 
miatt kezdeményeztek büntetőeljárást.

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) Mindent meg kell próbálnia an-
nak érdekében, hogy másokat is megnyerjen a céljainak, köz-
ben azonban Önnek is nyitottnak kell maradnia. Ne zárkózzon 

el, jobban jár, ha nem egyedül próbálja megoldani a feladatokat.

Bika (április 21 - május 20) El kell fogadnia, hogy vannak 
olyan dolgok, amelyeken még Ön sem változtathat. Ha meg-
tanulja elfogadni a kialakult helyzetet, mindenki életét meg-

könnyítheti. Ne ragaszkodjon a rögeszméihez, nincs értelme.

Ikrek (május 21 - június 21) Ne siettesse a dolgokat, és ne is 
kapkodjon, mert komolyabb sérülést is okozhat magának. Pró-
báljon nyugodt maradni, és fontolja meg a következő lépéseket, 

mielőtt hadba indul. Ne siessen, jöhet még másik alkalom is.

Rák (június 22 - július 22) Ne a múltban keressen vigaszt, ha 
a jelen esetleg nem tetszik, mert ezzel nem viszi magát előre. 
Próbáljon meg a jelenben élni, de a jövőbe nézni. Amikor iga-

zán keresi a megoldást, meg is fogja azt találni.  

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Addig kell ütni a vasat, 
amíg meleg, ha úgy érzi, hogy elkapta a ritmust és ezúttal jó 
irányba is halad, akkor most már ne hagyja a sikert kicsúszni a 

kezei közül. Irányítsa az eseményeket, ragadja magához a kezdeményezést.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Hosszú távon nem meg-
oldás, ha elhallgatja a gondokat, és mindenre csak bólogat, hogy 
elkerülje a konfliktust. Néha fel kell vennie a kesztyűt, különben a 

problémák a fejére nőnek majd. Nem kell félni a vitától.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) El kell döntenie, mit 
szeretne, mert aki sokat markol, az végül keveset fog majd. 
Lesz, amit el kell engednie azért, hogy legyen valami igazán 

fontos, amit megtarthat. Kitartás, találhat megoldásokat a kihívásokra.

Skorpió (október 24 - november 22) Lehet, hogy Ön még azt 
érzi, nem áll készen valamire, de ha most van itt az ideje cse-
lekedni, nem halogathatja tovább a dolgot. Tegye azt, amiben 

hisz, és nem bánja meg a döntéseit. Próbálja beosztani az erejét. 

Nyilas (november 23 - december 21) Ha másokat követ, nem 
fog rátalálni a saját utjára, pedig most nagyon fontos lenne, hogy 
a saját hangján szólaljon meg. Ne példaképeket, követőket keres-

sen, a héten maximális összpontosításra lesz szüksége.

Bak (december 22 - január 20) Ne hagyja veszni a pillana-
tot, a mostani előnyre később még szüksége lehet. Most nem 
az elmélkedés, hanem a cselekvés ideje jött el. Ha talál vala-

mit, amit szívesen csinál, próbáljon hasznot is húzni belőle.

Vízöntő (január 21 - február 19) Ha valaki szeretne köze-
lebb kerülni Önhöz, akkor engedje őt közelebb. Lehet, hogy 
valami olyasmit tanulhat tőle, ami egészen más megvilágí-

tásba helyezi majd a dolgokat. Ezen a héten ez erősítheti az önbizalmát.

Halak (február 20 - március 20) Nagy nyomást érez, olyan, 
mintha valaki csak Önre várna, s egyelőre nem tudja, mitévő 
legyen. Lehet, hogy nem is baj, ha ez a nyomás kimozdítja a 

jelenlegi állapotából, így nem kell lemondania hosszú távú terveiről.

Fesztiválváros
3
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Az állatok világnapját minden évben október 4-én, Assisi Szent 
Ferenc napján rendezik világszerte. Nem volt ez másként a Mis-
kolci Állatkert és Kultúrparkban sem, múlt vasárnap itt is meg-
emlékeztek a jeles napról. A rendezvény célja, hogy közelebbről is 
megismertessék az emberekkel az állatokat, sajátos viselkedésü-
ket és bemutassák, hogy nem okvetlenül kell félni tőlük. 

A  hét fotója
VégH CSAbA   
FelVétele

Állatok 
 világnapja 

Október 9-én tartották a Miskolci Nemzeti Színházban Friedrich Dürrenmatt: A nagy Romulus című „történelmietlen 
történelmi” komédiájának bemutatóját. Friedrich Dürrenmatt, a 20. század nagyhatású svájci drámaírója a Nyugatrómai Bi-
rodalom bukásának okait, a hatalommal bíró ember felelősségét kutatja. Történetének hőse az utolsó római császár (és első 
tyúktenyésztő) Romulus Augustus, aki megpróbálja megérteni a világtörténelem alakulását és ítélkezik saját szétesett birodal-
ma felett.– Ez egy vastag szatíra, ami egyértelműen a 20-21. század problémáira reflektál azzal, hogy a távoli múltba helyezi a 
történetet és az irónia fegyverét hívja segítségül – mondta el Keszég László, az előadás rendezője.                      Fotó: MoCSÁri l.

A NAgy roMuluS

Forró NyoMoN

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. 


