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Az Irigy Hónaljmi-
riggyel, a Holdvio-
lával és az R-Go-
val ünnepelhették 
a miskolciak múlt 
pénteken este a 
Szent István téren 
a Zöld Nyíl projekt 
befejezését.

A nyomortelepek felszá-
molása - minden ellenke-
ző állítással szemben – 
folytatódik Miskolcon. Az 
önkormányzat az eddigi-
ekhez hasonlóan, a jövő-
ben is eleget tesz minden 
jogszabályi kötelezett-
ségének, és a törvénye-
ket betartva véghezviszi 
a 35 ezer miskolci alá-
írásával támogatott, 
telepfelszámolási 
programját.

Október 19-én, hétfőn meg-
kezdik a személyi riasztók 
és a betörőriasztó ajtóé-

kek eljuttatását a Salka-
házi Program azon részt-

vevői számára, akik ezt 
igényelték. A nyug-

díjasvédelmi akció-
program ezzel újabb 

fontos állomásá-
hoz érkezett.

MeGkeZdIk 
A RIASZtó 
eSZköZök 
kIoSZtáSát

Az idősek 
bIZtoNSáGáéRt

emlékezzünk együtt 
a forradalom hőseire 
és mártírjaira!

1956.
október 23.

2., 8.
oldal

országosan is egyedülálló kezdeményezést indít Miskolcon a Vodafone Magyarország és 
a Miskolci Nemzeti színház. Létrehozzák a Vodafone Művész Ösztöndíj Programot, amely te-
hetséges, 35 év alatti művészeknek segít átlendülni a pályakezdő évek nehézségein.

öSZtöNdíj A SZíNHáZ 
fiAtAL MűVészeiNek

VIllAMoSRA fel!

folytatódik

a nyomortelepek 
felszámolása!
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Miskolc is képviseltette magát az el-
múlt héten az Open Days elnevezé-
sű brüsszeli rendezvényen. Itt évről 
évre a régiós és városi közigazgatás-
ban dolgozó tisztviselők, szakértők 
osztják meg egymással a regionális- 
és városfejlesztések területén 
szerzett tapasztalataikat.

Az Open Days, a leg-
nagyobb ilyen jellegű 
európai nyilvános ren-
dezvény. Szerdán Vé-
csi György, a Miskolc 
Holding Zrt. igazgató-
sági elnöke tartott telt 
házas előadást a kon-
ferencián. A helyszínről 
bejelentkezve kiemelte, 
ez az érdeklődés jelzi, hogy 
európai szinten is figyelemre 
méltó az az eredmény, amit Miskolc 
el tudott érni. A geotermiával már az 
elmúlt évben is több mint 50 száza-
lékban le tudták fedni a város ener-
giaigényét. Ebben nagy szerepe van 
a megújuló energiáknak, a biogáz-
nak, a biomasszának. Vécsi György 
elmondta, most kezdődik az új, 2020-
ig tartó uniós ciklus. – Nem titkolt cé-
lunk, hogy nagyon sok forrást elhoz-
zunk. Azért is fontos ez az esemény, 
mert itt lehet tájékozódni azokról 
változásokról, lehetőségekről, ame-
lyeket ki lehet használni Miskolc to-
vábbi fejlesztése kapcsán – tette hozzá 
az elnök. 

A rendezvényen Miskolc csatla-
kozott a mintegy 220 millió euró-
pai polgárt képviselő Polgármesterek 
Szövetségéhez. Az egyedülálló euró-
pai mozgalomban a helyi és regioná-
lis önkormányzatok kötelezettséget 

vállalnak az energiahatékony-
ság javítása és a megújuló 

energiaforrások fokozott 
hasznosítására. – Eb-
ben az érdekszövetség-
ben olyan partnereket 
találhatunk, akiknek 
Brüsszelben is van 
már képviseletük és 
akikkel egyszerűbbé 

válhat a közös projektek 
kialakítása – nyilatkoz-

ta a szintén Brüsszelben 
tartózkodó Pfliegler Péter 

alpolgármester (képünkön), 
kihangsúlyozva: ez könnyebben elér-
hetővé teheti számunkra a brüssze-
li forrásokat. – Emelt fővel járhatok, 
járhatunk itt Brüsszelben, mert azzal 
a hatalmas mennyiségű földgázzal, – 
évi 20 millió köbméter – amelyet ki-
váltunk például a geotermális fűtéssel, 
jó példákat tudunk mutatni a nagyobb 
európai városoknak. Folytathatom a 
sort a Zöld Nyíl projekttel, a hama-
rosan megérkező környezetbarát bu-
szokkal, a széndioxid kibocsátásának 
a csökkentésével, amit többek között 
a fűtés- és a közlekedés korszerűsítése 
révén ért el Miskolc – emelte ki az al-
polgármester.

Brüsszeli bemutatkozás

Idegenforgalmi adóról, közterü-
letek elnevezéséről és ingatlanok 
bérbeadásáról tárgyaltak Miskolc 
képviselő-testületének csütörtöki 
ülésén. A vitában szó esett a nyo-
mortelepek felszámolásáról is.

Napokon belül elkezdődik a személyi 
riasztók és a betörőriasztó ajtóékek ki-
osztása. Erről beszélt közgyűlési meg-
nyitójában Kriza Ákos polgármester. 
– Az önkormányzat vezetésének célja 
az kell legyen, hogy a településen élő 
emberek jól érezzék magukat – hang-
súlyozta, kiemelve, hogy ez a Salkahá-
zi Sára Program célja is. Tavaly szerény 
anyagi segítséget tudtak nyújtani több, 
mint 30 ezer idős miskolcinak, idén 
a program jócskán kibővült. – A Sal-
kaházi Program legutóbbi rendezvé-
nyén, a Batyusbálon 937-en vettek részt. 
Olyan jó volt a hangulat, hogy még este 
tízkor is sokan táncoltak – emlékezte-
tett Kriza Ákos. Miskolc polgármeste-
re azt is bejelentette, hogy néhány nap 
múlva elkezdődik a nyugdíjasvédelmi 
akcióprogram újabb fontos fejezete, a 
személyi riasztók és betörőriasztó ajtó-
ékek kiosztása.

A testület tárgyalt az idegenforgal-
mi adóval kapcsolatos előterjesztés-
ről. Eszerint január elsejétől minden, 
nem miskolci lakos ugyanúgy köteles 
vendégéjszakánként 450 forint idegen-
forgalmi adót megfizetni, mint eddig, 

ebben nincs változás. Vannak termé-
szetesen kivételek: nem fizet például 
a három vagy több gyermeket nevelő 
család, ha együtt jönnek üdülni Mis-
kolcra, vagy azok sem, akiknél 40 szá-
zalékban egészségkárosodást vagy fo-
gyatékosságot állapítottak meg. Nem 
kell fizetni a 18 év alattiak után sem és 
természetesen nem fizetnek idegenfor-
galmi adót az itt tanuló és kollégium-
ban lakó diákok.

A vitában elhangzott, hogy egyre 
többen választják a turisták közül Mis-
kolcot. 12,3 százalékkal nőtt egy év alatt 
az itt töltött vendégéjszakák száma. Kü-
lönösen sokan jönnek külföldről, Ro-
mániából, Ukrajnából és Szlovákiából a 
városba. A 450 forintos idegenforgalmi 
adó pedig országos viszonylatban átla-
gos díj.

Közterületek, ingatlanok
A testület közterületeket is elnevezett. 

Szirmán Apostol Bertalan reformá-
tus lelkészről neveznek el teret a helyi-
ek kérésére. Apostol Bertalan nemcsak 
lelkész, hanem költő is volt, síremléke 
pedig a szirmai temetőben áll. Göröm-
bölyön most már hivatalosan is Tarcsa 
dűlőnek hívják a korábban mindenki 
által így hívott utat, de bekerült az utca-
névjegyzékbe a Bábonyibérc alsósor és 
a Pingyomon lévő Vadász dűlő is.

A testület döntött arról, hogy a Test-
vérvárosok 15. szám alatti közösségi 

házat a Kék Vonal Gyermekkrízis Ala-
pítványtól – saját kérésükre – visszave-
szi és átadja a Tiszáninneni Református 
Egyházkerületnek. Az intézményben a 
továbbiakban is az avasi lakótelepen élő 
fiataloknak szerveznek programokat.  

Nyomortelepek
Kriza Ákos polgármester képvise-

lői kérdésre beszélt a nyomortelepek 
felszámolásáról. A héten jelentek meg 
sajtóhírek arról, hogy a Fővárosi Köz-
igazgatási és Munkaügyi Bíróság úgy 
döntött, hogy nem folytathatja a város 
a nyomortelepek felszámolását. A hí-
rek arról is szóltak, hogy a testület jóvá-
hagyta az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
nyári döntését, amely elmarasztalta az 
önkormányzatot.

– A bíróság nem hozott ilyen döntést, 
ez valótlanság – mondta Kriza Ákos 
polgármester – van néhány hőbörgő, 
aki lakossági álcában próbálja ezt aka-
dályozni, de mi tesszük a dolgunkat.

Kiss János alpolgármester hozzátette: 
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság ilyen határozatot nem hozott, 
mert még tárgyalási napot sem tartott. 
Csak arról született döntés, hogy a mis-
kolci önkormányzat az EBH határozat 
végrehajtásának felfüggesztését kérő 
kérését részben elutasították. Kiss János 
kiemelte: azokat az eljárásokat, amelye-
ket elkezdett a város, folytatják és foly-
tathatják.

Növekvő turisztikai bevételek, 
sikeres salkaházi program
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A nyomortelepek felszámolá-
sa - minden ellenkező állítással 
szemben – folytatódik Miskol-
con. Az önkormányzat az eddi-
giekhez hasonlóan, a jövőben is 
eleget tesz minden jogszabályi 
kötelezettségének, és a törvénye-
ket betartva véghezviszi a 35 ezer 
miskolci aláírásával támogatott, 
telepfelszámolási programját. 

Erről Soós Attila, a miskolci Fi-
desz-KDNP frakció vezetője beszélt 
szerdai tájékoztatóján, azokra a saj-
tóhírekre reagálva, melyek szerint a 
Fővárosi Közigazgatási és Munka-
ügyi Bíróság jóváhagyta az Egyen-
lő Bánásmód Hatóság korábbi, az 
önkormányzatot elmarasztaló dön-
tését, így le kell állítani a nyomor-
telepek felszámolását, a Számozott 
utcákban is. A miskolci városháza 
helyreigazítási kérelmet juttatott 

el az érintett sajtóorgánumokhoz, 
amelyek „tévesen sugallják, hogy az 
önkormányzatnak le kell állítania 
a Számozott utcák nevű nyomor-
telep felszámolását”. A közlemény 
szerint, ezzel szemben „A tény az, 
hogy a bírósági végzés szerint a „.. 
jogkövetkezmények előírásával a 
hatóság nem kötelezte a felperest 
a lakáskiürítések abbahagyására, 
avagy a már jogerős bírósági íté-
letek figyelmen kívül hagyására”. 
Miskolc önkormányzata elkötele-
zett meghirdetett programja mel-
lett, a nyomortelepek felszámolása 
- minden ellenkező állítással szem-
ben – folytatódik” – hangsúlyozza 
a városháza. Ugyanezt erősítette 
meg Soós Attila is, kihangsúlyoz-
va, hogy az önkormányzat tovább-
ra is jogszabályi kötelezettségeinek 
eleget téve, a törvények betartásával 
végzi a telepfelszámolást. 

Hétfőn megkezdik a személyi ri-
asztók és a betörőriasztó ajtóékek 
eljuttatását a Salkaházi Program 
résztvevői számára. A nyugdíjas-
védelmi akcióprogram ezzel újabb 
fontos fejezetéhez érkezett. 

Mint ismeretes, a program kere-
tében a Fidesz-KDNP kép-
viselőcsoport tagjai 
nyáron közbiztonsá-
gi fórumsoroza-
tot szerveztek, 
majd szemé-
lyesen is felke-
resték a 60 éves 
kort betöltött, 
miskolci nyugdíja-
sokat, hogy megkérdez-
zék: igénylik-e az ingyenes, 
betörőriasztó ajtóékeket. A 
Salkaházi Sára Program részt-
vevői mintegy tizenötezer betö-
rőriasztót igényeltek.

Kriza Ákos polgármester a 
pénteki sajtótájékoztató-
ján elmondta, október 
19-étől, a program 
keretében elkez-
dik a riasztóesz-
közök kiosztását. 
A mintegy harmincezer, 

nyakba akasztható sze-
mélyi riasztót pos-

tai úton szál-
lítják majd 
ki az érin-
tett nyug-
díjasoknak, 

a tizenötezer 
ajtóéket pedig a 

Fidesz-KDNP frakció, 
a program kezdeményező-
je fogja eljuttatni azoknak, 
akik a felmérések során igé-

nyelték. Az akciótól a szépko-
rúak biztonságérzetének jelentős ja-
vulását várják.

K r i z a 
Ákos emlé-

keztetett, a Sal-
kaházi Sára Progra-

mot tavaly indították el. A 
város azoknak a nyugdíjasok-

nak kíván ilyen módon köszönetet 
mondani, akik tisztességgel dolgoz-
tak egy életen át, építették, szépítet-
ték Miskolcot, munkájukkal hozzá-
járultak a település fejlődéséhez. A 
szociális és gondoskodó program ke-
retében anyagi juttatást nyújtanak, 
rendezvényeket szerveznek az idő-
sek számára, s most biztonságukat 
növelő riasztóeszközökkel is ellát-
ják őket. Mint megtudtuk, december 
31-éig még lehet igényelni riasztókat 
a Fidesz-KDNP frakció képviselői-
nél vagy a polgármesteri hivatalban. 
Egyetlen feltétel, hogy az igénylő Sal-
kaházi Sára Program résztvevője le-
gyen.

A Miskolci Egyetem adott otthont 
a héten a Magyar Víziközmű Szö-
vetség kétnapos szakmai konferen-
ciájának.

Üszögh Lajos, a MIVÍZ Kft. ügyve-
zetője elmondta, a sikeres fejlesztések-
nek köszönhető, hogy a miskolci 
vízmű lehetett a rendez-
vény szervezője. Mis-
kolc büszke lehet 
az elmúlt évek 
ber u há z á s a i-
ra, száz százalé-
kos biztonságú 
lett az ivóvízellá-
tás. - Megmutat-
juk a vendégeinknek 
az Anna–forrást, a tapol-
cai ultraszűrőt, a szen  ny víztelep 
építéséhez kapcsolódó újdonságokat 
illetve a biogáz hasznosítását. Cso-
dálatos adottságaink vannak, ezekre 
nagyon büszkék lehetünk, szeretnénk 
méltó módon bemutatni a partnere-
inknek - hangoztatta Üszögh Lajos. 

A kétnapos eseményen mintegy 
300 mérnök vitatta meg a legújabb 
szakmai újításokat. Az is elhangzott, 
egyre kevesebben vannak a vízgaz-
dálkodással foglalkozó szakemberek, 

illetve mérnökök nagy szükség 
van az ilyen képzések-

re. Kurdi Viktor, 
a Magyar Vízi-

közmű Szö-
vetség elnö-
ke elmondta, 

a Miskolci Egyetem megfelelő hely-
színe lehet a szakmai felkészítésnek, 
ezért a szövetség együttműködé-
si megállapodást írt alá a Műszaki 
Földtudományi Karral. Céljuk, hogy 
mind a szakmai tudás mind pedig 
a kutatás-fejlesztés terén egyre jobb 
eredményeket érjenek el.

Szűcs Péter, a Miskolci Egyetem 
Műszaki Földtudományi Karának 
dékánja úgy vélte, innovatív megoldá-
sokra van szükség. Ebben az egyetem 
remélhetőleg nagyon sokat tud segíte-
ni a szövetségnek.

A „Földet a gazdáknak” program 
keretében, Miskolcon, két helyszínen 
lesz földárverés. Az első várhatóan 
november 23-
án – mondta el 
Demeter Ervin 
kormánymeg-
bízott csütör-
töki sajtótájékoztatóján. 
A megyében több mint 
hatszáz három hektár 
feletti földterületre 
licitálhatnak majd 
magyar állampol-
gárságú, helyben 
lakó földművesek.

Az árveréseket 
a B.-A.-Z. Megyei 
Ko r m á ny h i v a t a l 
szervezi és bonyolítja 
le. – Két szervezeti egy-
ségünkben, a Dóczy utca 
6. szám és a Blaskovits utca 
24. szám alatt várjuk a gazdákat az ár-
verésre – nyilatkozta Demeter Ervin. 
A részvétel regisztrációhoz kötött, elle-
nőrzik a jogosultságot, igazolás kell ar-

ról is, hogy a jövőbeli licitáló valóban 
földműves. A törvény értelmében egy 
gazda maximum háromszáz hektárt 

vásárolhat. Azt 
is megtudtuk, 
hogy a haszon-
bérlőnek elő-
vásárlási joga 

van az adott földterület-
re. – Az árverésen a li-

citálás előtt elhangzik 
majd a földterület-
ről, van-e rajta elő-
vásárlási jog. Az 
edelényi járásban 
lesz a legtöbb árve-
résre bocsátott te-
rület, a legkevesebb 

pedig a sátoraljaújhe-
lyiben – mondta még 

el Demeter Ervin. A 
tervek szerint két hét alatt 

minden kijelölt földterület 
gazdára talál. Ez összességében több, 
mint tízezer hektárt jelent. Az állam 
hitellel is segíti a magyar gazdákat a 
vásárlásban. 

Kisvárdán is szeretnék elindítani a váro-
si rendészetet. A Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei település polgármestere 
a Miskolci Önkormányzati Rendé-
szettől kért ehhez tanácsokat. Le-
leszi Tibor miskolci látogatása során 
elmondta, városukban is egyre több a 
fejlesztés és azért indítanák el a rendésze-
tet, hogy megvédjék az értékeiket.

Mint ismeretes, Miskolcon több mint két 
éve működik az önkormányzati rendészet. A 
város szinte minden pontján rendszeres ha-
tósági ellenőrzéseket tartanak. Folyamato-
san figyelemmel kísérik a térfigyelő kamerák 
felvételeit, a rendőrökkel közösen járőröznek 
városszerte. – Bemutatjuk a munkafolyama-
tainkat, szolgálat ellátási sajátosságainkat, 
technikai eszközeinket. Ezekről már szóban 

tájékoztatást adtunk, most a gyakorlati bemu-
tatás következik – mondta el Kovács László 
Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet 
közterület-felügyeleti és rendészeti vezető-
je, aki megtiszteltetésnek nevezte, hogy tőlük 
kér tanácsot egy másik város polgármestere. 
Azonban, mint fogalmazott, az eredmények-
kel soha nem lehet megelégedni, folyamatosan 
fejlődni kell tovább.

Rendészeti tapasztalatokat gyűjtöttek váRosunkban

Megkezdik a riasztó 
eszközök kiosztását

az idősek 
biztonságáért 
– nyugdíjasvédelmi 

program

Folytatják a nyomor
telepek felszámolását!

november végére tervezik 
az első licitet a megyében

kalapács alatt a Földek Miskolcon az ország vízügyi szakemberei
biztonságos ivóvíz
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A legtöbb miskolci elégedett az új Skoda 
szerelvényekkel, a peronok és a pálya fel-
újításával, a menetidő csökkenésével és az 
utastájékoztatási rendszerrel – derült ki az 
MVK Zrt. megbízása alapján végzett közvé-
lemény-kutatásból, melynek eredményeit a 
héten ismertették.

 
A Kutatópont Kft. munkatársai a reprezenta-

tív felmérés során szeptemberben ötszáz mis-
kolci véleményét kérdezték meg. A válaszadók 
98 százaléka hallott már a villamosprojektről. 
A megkérdezettek a legnagyobb számban azt 
várták a projekttől, hogy üzembe helyezik az 
új villamosokat, felújítják az utasperonokat és 
a villamospályát. Ezek megvalósításával döntő 
többségük rendkívül elégedettnek bizonyult. 

A fejlesztések közül legnépszerűbb a valós 
idejű utastájékoztatási rendszer: a válaszadók 
84 százaléka hasz-
nálja, egyharma-
duk napi rend-
szerességgel. A 
legpozitívabb visz-
szajelzések a Skoda 
villamosok külső 
megjelenésére ér-
keztek: a válasz-
adók 94 százaléka 
elégedett ezzel, míg 
az akadálymente-
sítéssel 92 száza-
lék. A járműveken 
elérhető ingyenes 
WiFi szolgáltatással 
a megkérdezettek 
72 százaléka talál-
kozott már. A villa-

mosközlekedés gyorsítását célzó, úgynevezett 
előnyben részesítési rendszert a megkérdezet-
tek csaknem negyede ismeri, 92 százalékuk tá-
mogatja,  81 százalékuk még több keresztező-
désben vezetné be. 

A villamos nagyprojekt eredményeit a vá-
laszadók több mint 80 százaléka a villamos-
közlekedés minden pontján érzékelte; a jármű-
vek műszaki állapota, biztonsága, kényelme, 
tisztasága, érkezésének pontossága, a menet-
rend betartása, az utastájékoztatás hatékony-
sága és a menetidő csökkenése terén is. A meg-
kérdezettek több mint kétharmada egyet értett 
azzal, hogy az új villamos turisztikai szem-
pontból hasznos, modernebbé tette a városké-
pet, hozzájárult a környezetbarát közlekedés-
hez és vonzóbbá tette a közösségi közlekedést 
is, amely ezáltal gyorsabbá és biztonságosabbá 
vált. 

Mint arról hírt adtunk, a város 160 pontján új, Led-es világí-
tásra cserélik a régi izzókat, lámpatesteket. Az önkormányzat 
csaknem félmilliárd forintot nyert pályázaton a korszerűsítés-
re. A fejlesztéstől az energiatakarékosság mellett a közbizton-
ság erősödését is várják. 

A korszerűsítés érinti többek között az Avasi lakótelepet, a 
Kiliánt és a Katowice városrészt, emellett a 3-as és a 26-os főút 
mentén az önkormányzati járdákat és számos parkot is. Hoz-
závetőleg 2500 új lámpatestet szerelnek fel Miskolcon.

Nemcsak a 
járdákat vilá-
gítja mostantól 
erősebb fény, a 
parkok és a sé-
tányok is vilá-
gosabbak lesz-
nek éjszaka, a 
LED-világítás-
nak köszön-
hetően. Csak a 
parkokba, sé-
tányok mellé 
több mint 1500 
új izzó kerül, 

emellett a társasházi övezetek utcai világítása is korszerűsö-
dik. Lecserélik például az ún. „kalapos” lámpákat, amelynek 
köszönhetően a forgalmasabb útszakaszok is jobb megvilágí-
tást kapnak.

Szegedi Zoltán, a polgármesteri hivatal társaságfelügyeleti 
és koordinációs csoportjának vezetője elmondta, az október 
15-ei kivitelezési határidőre valamennyi izzó és lámpatest a 
helyére került. A műszaki átadás után az elkövetkező hetek-
ben már csak az utómunkákat, illetve az ellenőrzést végzik a 
szakemberek.

A 451 millió forintos beruházás teljes összegét pályázatból 
finanszírozza a város. A korszerűsítésnek köszönhetően annyi 
energiát takarít meg a város a közvilágításon, amely mintegy 
5600 háztartás éves áram felhasználásának felel meg. 

Elégedettek a miskolciak 
a villamosfejlesztéssel

Nagyobb fényerő, 
olcsóbb közvilágítás

VillaMosra fEl!

Az Irigy Hónaljmiriggyel, a Hold-
violával és az R-Go-val ünnepelhet-
ték a miskolciak múlt pénteken este 
a Szent István téren a Zöld Nyíl pro-
jekt befejezését. Az ünnepi program 
az Egressy Húros Együttes és az 
Egressy Ifjúsági Kórus előadásával 
kezdődött, majd a Miskolci Tánca-
kadémia és a Dance Elit Táncstúdió 
tagjai szórakoztattak. Este fél hat-
kor csapott a húrok közé az Irigy 
Hónaljmirigy, majd a Holdviola és 
az R-Go látványos show-ja követ-
kezett. Közben felvonultak Miskolc 
régi és új villamosai, a Tátrák, a bé-
csik, az FVV-k és természetesen a 
Skodák is. 



Sikeres időszakot tudhat maga mögött a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar. A Tűzva-
rázs hangversenysorozat első, Őszi parázs 
című koncertjén megtelt a Művészetek Háza 
hangversenyterme, csaknem hatszáz em-
ber tapsolt az együttesnek, illetve Kiss József 
Liszt-díjas oboistának. Október 11-én a Szim-
fonikus Felfedezések sorozat első hangverse-
nyét adták, Berecz Mihály ifjú zongoristával 
a budapesti Művészetek Palotájában. A siker 
itt sem maradt el. A miskolci szimfonikusok 
következő koncertje október 29-én lesz a Mű-
vészetek Házában.
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Országosan is egyedülálló kezdeményezést indít Miskolcon a Voda-
fone Magyarország és a Miskolci Nemzeti Színház. Létrehozzák a 
Vodafone Művész Ösztöndíj Programot, amely tehetséges, 35 év 
alatti művészeknek - 4 színésznek, 2 táncosnak - segít átlendülni a 
pályakezdő évek nehézségein. 

Az ösztöndíjban részesülő művészek 2015. októberétől 2016. júniusáig, tíz 
hónapon keresztül kapnak havi 40 ezer forint juttatást. Csütörtökön hirdették 
ki, kik azok a fiatal művészek, akik idén elnyerték a különleges ösztöndíjat.

A program célja, hogy megkönnyítse a kritikus pályakezdő éveket és 
hozzájáruljon a színészek és táncosok pályán tartásához – hangsúlyozta az 
eseményen a Miskolci Nemzeti Színházban Major Péter, a Vodafone Ma-
gyarország ügyfélszolgálati igazgatója. Kiss János alpolgármester elmond-
ta, hogy a Vodafone a város kiemelten fontos partnere, s a mai lépésével 
elkötelezett támogatójává vált Miskolc kulturális életének. Egyben köve-
tendő példát is mutat. Kiss János kiemelte, a város vezetése arra törekszik, 
hogy hosszú távon is biztosítsa az itt élők számára a siker, a boldogulás 
lehetőségét. Ezt a célt szolgálja a most elindított művészeti ösztöndíj is. – 
Bízunk benne, hogy a program segítségével, színházunk egyre magasabb 
színvonalú előadásokkal járul majd hozzá Miskolc színes kulturális életé-
nek további felpezsdítéséhez - tette hozzá az alpolgármester.

Az első ösztöndíjasok: Czakó Julianna, Simon Zoltán, Rusznák And-
rás, Prohászka Fanni, Tokai Rita, Szeles Viktória.

Szerdán mutatták be a Mű-
vészetek Házában az „Eclissi 
d’Uomo - Az emberiség alko-
nya” című előadást, a Budapesti 
Olasz Kultúrintézet és a mis-
kolci önkormányzat szervezé-
sében.  

A produkció különleges elegye 
volt a színházi, és a zenekari előa-
dásnak, amit még arc hív film-
felvételekkel is gazdagítottak. 
A több felvonásból álló előadás 
megelevenítette az I. világháború 
mozzanatait; ám nem csak a csataterek bor-
zalmait mutatta be, egy baka szemszögéből, 
hanem az otthon maradottak érzelmeit is: 
az anyák, apák, szeretők fájdalmát. A művé-
szek célja az volt, hogy a fiatalabb generáci-
ókban is tovább éltessék az emberiség egyik 
legsúlyosabb tragédiájának emlékét. Egyben 
felhívják a figyelmet, hogy még egyszer ne 

történhessen hasonló. Az előadásban köz-
reműködött Stefano Scherini – színész; Pat-
rizia Cigna – ének; Szajkó Géza – hegedű; 
Pierluigi Ruggiero – cselló; Luca Trabucchi 
– gitár; Giuliano Di Giuseppe – zongora. A 
rendezvény fővédnöke Maria Assunta Accili 
Sabbatini Olaszország magyarországi nagy-
követe volt. 

Csütörtökön késő délután a Deszkatemplom-
ban vette kezdetét a huszonkettedik Veczán 
Pál Egyházzenei Kórustalálkozó, amely októ-
ber 18-ig várta, várja a zenekedvelőket.

Kórustalálkozó lesz pénteken a Búza téri gö-
rög katolikus székesegyházban, szombaton 
15.30 órától az Avas-déli római katolikus temp-
lomban, vasárnap 16 órától pedig a belvárosi re-
formátus templomban. 

A rendezvénysorozaton több mint húsz bor-
sodi és miskolci kórus találkozik, de jön ének-
kar a Felvidékről is. Csütörtökön a Kossuth 
Lajos Evangélikus Általános Iskola Szeretet 
Kórusa lépett fel elsőként. – Hangot hallani 
jövünk az Isten házába – így kezdte beszédét 
Bodáné Falucskai Ilona református lelkész. – 
Életünk alaphangját ugyanis Jézus adja meg. A 
nyitónapon összesen kilenc kórus adott elő a 
Deszkatemplomban. A hely azért is különleges 

volt, mert itt már régen tartották a Veczán Pál 
által életre hívott találkozót. A névadóra Tallós-
né Novák Irén, a szervező Miskolci Kulturális 
Központ ügyvezetője emlékezett, kiemelve: az 
ilyen összejövetelek azért is fontosak, mert itt a 
kórusok évről évre megtapasztalhatják egymás 
fejlődését, a közös örömzene mellett. Händel, 
Berkesi, Bárdos, Kodály művein túl igen szé-
les skálán mozognak a találkozón előadott da-
rabok. Ami közös minden alkalommal, hogy 
összkari műként, felhangzik Händel: Csak Té-
ged dicsér című darabja. A vasárnapi zárókon-
cert délután 4 órakor kezdődik. A belvárosi re-
formátus templomban a Szent Ferenc Kórus, a 
Lévay József Református Gimnázium Kamara-
kórusa, a Cantus Firmus Énekkar, a tiszakécs-
kei Szabolcska Mihály Református Énekkar, a 
Miskolc Belvárosi Evangélikus Templom Lu-
ther Kórusa és befejezésként a felvidéki Szent 
Korona Kórus Ipolybalogról lép fel.

Az emberiség alkonya„ÉletünK AlAphAngját jÉzus AdjA meg”

Vodafone Művész 
Ösztöndíj program

A budapesti közönséget is meghódították

Negyedik születésnapját ünnepelte 
pénteken megyénk kedvenc rádiója a 
Szent István téren. 

A Rádió M 2011-ben in-
dult. Miskolc mellett ma már 
Ózdon, Kazincbarcikán és 
Tiszaújvárosban is élvezhe-
tik műsoraikat a hallgatók. 
Sárospatakot és Sátoraljaúj-
helyet leszámítva, a megye 
egész területén sugározzák 
adásukat. – Nagyon büszkék 
vagyunk rá, hogy ezen a szü-
letésnapon elmondhatjuk: 
már harmadik éve piacveze-
tő rádió vagyunk. Nem csu-
pán mi mondjuk magunkról, ezt mu-
tatják a felmérési adatok is – mondta el 
Tóth-Szántai József, a rádiót működte-
tő Rádió M Kft. ügyvezetője (középső 
képünkön jobbról). – Fontosnak tart-
juk, hogy szóljunk a városban történő 
eseményekről, az itt élőket foglalkozta-
tó dolgokról. Tudatos döntés részünk-
ről, hogy helyi rádió legyünk, helyi 

ügyekről szóljunk. A hír- és közéleti 
műsorainkban megjelenő informáci-
ók mellett említhetem tematikus hét-
végéinket is. Az október 24-ei és 25-ei 

műsorfolyam például a „Miskolci tit-
kok” címet kapta. Olyan miskolci tör-
ténetekről, emberekről, helyszínekről 
szólunk benne, amelyeket érdemes fel-
idézni, és amelyekről keveset tudunk 
– tette hozzá az ügyvezető. Kiemelte, 
a születésnapon Magyarország egyet-
len infomobil kamionjával települtek 
ki a Szent István térre. Szerették volna 
személyesen megköszönni hallgatóik, 
partnereik bizalmát. A négy éves rá-
dió, négy órás, élő kívánságműsorral 
is ünnepelt. A kamionban műsorve-
zetők várták az érdeklődőket és a zenei 

kívánságokat. Emellett a játék 
sem maradt el, a szelfiket be-
küldő hallgatók értékes nyere-
ményekkel gazdagodtak. Kiss 
János alpolgármester (kö-
zépső képünkön balról) kö-
szöntőjében mértéktartónak, 
intelligensnek és kiegyensú-
lyozottnak nevezte a rádió 
műsorpolitikáját. Ezt a rádiót 
megszerette a város, sikeressé 
tudott válni – emelte ki.

„ezt A rádiót 
megszerette A város”

Négy éves a Rádió M!
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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

Hulladékszállítás
2015. október 23-án

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. 
ezúton tájékoztatja a tisztelt lakosságot, 

hogy a hulladékszállítás 
2015. október 23-án, pénteken 

a megszokott ürítési rend szerint történik.

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, 
hogy a hulladékudvarok, 

a József Attila úti átrakóállomás, 
a Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó 

2015. október 23-án, pénteken zárva tart.

Az ügyfélfogadás 2015. október 23-án, 
pénteken szünetel; 

esetleges ügyintézés esetén 
kérjük, hogy a www.mirehukoz.hu weboldalon 

az ügyfélszolgálat menüpont alatt található 
elektronikusan kitölthető űrlap elküldésével 

vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.

Megértésüket köszönjük!

október 14–21.

KERESSE LEGÚJABB AKCIÓNK TERMÉKEIT
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

Abaúj félzs. túró        
250 g,  

egységár: 796 Ft/kg

199 Ft

„B” rizs       
1 kg

269 Ft

Sertés májkrém   
classic, 62 g,  

egységár: 952 Ft/kg

59 Ft

BAROMFIT áRuSíTÓ ÜZLETEINKBEN:
Előhűtött csirkecomb alsó 1 kg 599 Ft
Előhűtött csirkecomb felső farrésszel 1 kg 499 Ft

„TöLTSE FEL A CSALádI KASSZáT” NYEREMÉNYJáTÉK INduL  
OKTÓBER 14-TőL – dECEMBER 31-IG A 2000 FT FELETTI VáSáRLÓINK RÉSZÉRE!  

RÉSZLETEK A BOLTOKBAN KIhELYEZETT PLAKáTOKON ÉS A SZÓRÓLAPOKBAN!

a teHetség ott van  
minden gyerekben

 a mottó önmagáért beszél. erre tet-
ték fel az elmúlt egy évüket a kalán 
néni Összefogás egyesület tanodái. a 
húsz gyermekvédelmi szakemberből 
álló gárda hármat is indított.

 
Tavaly kezdték meg működésüket a Ka-

lán Tanodák a Vasgyárban, a belvárosban 
és Sajószentpéteren. A szakemberek gya-
korlati tudást közvetítettek a diákoknak, 
amit egy újszerű oktatási módszerrel va-
lósítottak meg.

– Én történelemből hármas-négyes vol-
tam – mondta Budai Regina – most a leg-
jobbak között vagyok. 

De nemcsak tanulmányaikban segítet-
ték őket, hanem életfelfogásukat is meg-
változtatták.

– Én eddig nem mertem kiállni mások 
elé – árulta el Kiss Mátyás – most viszont 
lett önbizalmam. 

Érettségi, felsőoktatásban tanulás és si-
keres munkaerő-piaci szereplés volt a cél.

– Háromféle műveltségi területen-
kénti fejlesztést készítettünk elő a gye-
rekeknek – mondta Orliczkiné Bánvöl-
gyi Bernadett, a Kalán Néni Összefogás 
Egyesület elnöke. – Mindenkiből maxi-

málisan akartuk kihozni azt, ami ben-
ne van. 

Pillár Zsófia, az Emberi Erőforrások 
Minisztérium felzárkózásért felelős 
helyettes államtitkárságának szakre-
ferense elmondta, hogy a kormány 
oktatással szeretné csökkenteni a sze-
génységet.

– A miskolci tanodánál kiváló, hogy 
gyakorlatorinentált és hogy a szakembe-
rek képzésére is figyelnek.

A több mint száz diák egy része a pén-
teki zárórendezvényen zenélt, énekelt és 
táncolt.

A Lájkold a tudást! című program ki-
lencvenmillió forintba került, amiben esz-
közbeszerzés mellett kirándulások is vol-
tak. A tanodák létrehozásában segített 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormány-
zata és a Miskolci Egyetem.

lendítse fel üzletét! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

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

első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

Apróhirdetés
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.

ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to nozás, lambéri ázás, filagó-
riák, elő tetők, kerítések, kerti há-
zak és egyéb famunkák készítése; 
Velux ablakok beépítése, cseré-
je; íves fedések és hajlatok készí-
tése; tetők szellőztetése. www.
kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.
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A Nyitott Ajtó Baptista Ál-
talános Iskola a Vasgyár-
ban működik. Többségében 
roma fiatalok ülnek a pa-
dokban. A tanárok a hagyo-
mányos módszerekkel nem 
sok sikert értek el, ezért úgy 
döntöttek, másként fogják 
tanítani diákjaikat.

Csorba Zsuzsanna igazga-
tóhelyettes elmondta, új prog-
ramjuk keretében egy-másfél 
hónapos úgynevezett projek-
teket tartanak, a projektórák 
egy-egy téma köré épülnek fel. 

Őszi témájuk például a 
négy elem – a tűz, a víz, a le-
vegő és a föld – volt, ezek vala-
milyen módon minden órán 
szerepeltek, a rajztól, techni-
kától kezdve, az énekórán át a 
magyarig.  – Sokat tanultunk, 

énekeltünk például a vizek-
ről a nyolcadikosokkal – nyi-
latkozta a negyedikes Takács 
Marianna, akinek legjobban 
az első próbájuk tetszett.

Egy-egy projekt végén 
ugyanis műsort is adnak, 
hogy megmutassák, mivel 
foglalkoztak az órák alatt. Ez 
egyben családi nap, a gyerekek 
ilyenkor a szüleiket is meghív-
ják, hogy együtt töltsenek egy 
kellemes napot. Hagyomá-
nyos ételeket készítenek, jön az 
iskolába bohóc, vattacukros, 
bemutatkoznak a Romano 
Teatro művészei.  – Ezekből a 
családokból alakult már egy 
kisebb roma közösségi gyü-
lekezet, akik vasárnaponként 
templomba járnak – mondta 
el Bódi Sámuel, az iskola fenn-
tartójának képviselője. 

Új módszerrel oktatnak  
a baptista iskolában

Negyedik tanévét kezdte 
meg idén szeptemberben 
egyházi intézményként a di-
ósgyőri Szent Ferenc Római 
Katolikus Általános Iskola. 
A tanév elején immár ha-
gyománynak számít, hogy 
ünnepélyes szentmisét tar-
tanak a névadó tiszteletére, s 
ilyenkor egy-egy jelképpel is 
gazdagodik az iskola.

Tavaly egy hímzett zász-
lót kaptak, most pedig Assisi 
Szent Ferenc hársfából készült 
szobra, Lukács János felvidéki 
szobrászművész alkotása ke-
rült az intézménybe. – Ennek 
a fának története van – mond-
ta el a művész. – Augusztus 
végén vihar söpört végig a 
Felvidéken, s az egyik telepü-
lésen kidöntött egy hársfát, 
amely a templom felé dőlt. A 
helyiek azt mondták, ha eny-
nyire vágyakozik az Isten há-
zába, legyen belőle olyan szo-
bor, amely szentet ábrázol. A 
Szepsiben dolgozó művésznek 
számos történelmi és egyházi 
témájú alkotása díszíti a köz-
tereket. 

Assisi Szent Ferenc szobrát 
az iskola aulájában leplezték 
le, itt áldotta meg Péhm Ernő 
Ferenc ferences rendi szerze-
tes. Az alkotás az iskola ká-
polnájába kerül majd, de úgy 
tervezik, ünnepeken vissza-
hozzák az aulába.

Mikolai Vince, a diósgyőri 
római katolikus plébánia plé-
bánosa arról beszélt, hogy 
Szent Ferenc élete példaértékű 
lehet minden ember számá-
ra. – Teljes szívvel élte az éle-
tét, mindenben lelkes volt, em-
bertársaival pedig figyelmes 
és kedves – fogalmazott. Az 
intézményben az elmúlt tan-
év végén most is meghirdették 
a névadójukhoz kapcsolódó 
rajzpályázatot, melynek té-
mája ezúttal a város és a szent 
kapcsolata volt. Az eredmény-
hirdetést a szentmise után tar-
tották. Budáné Tóth Gabriella 

igazgató tájékoztatása szerint 
több mint kétszázötven rajz ér-
kezett be a pályázatra - az or-
szág minden tájáról – s mint-
egy negyven díjat osztottak ki. 
Mint mondta, a téma nehezebb 

volt, mint eddig, tanulmányaik 
során ugyanis főként a felsősök 
foglalkoznak épületek ábrázo-
lásával. Ettől függetlenül most 
több alsós is sikerrel próbálko-
zott meg ezzel. 

Szent Ferenc Szobrot avattaKTűz, víz, föld, levegő 

Mintegy nyolcvanmillió forint-
ból újul meg Miskolcon a belváro-
si evangélikus templom. A tervek 
szerint decemberben vehetik újra 
birtokba a hívek, addig, a gyüleke-
zeti teremben tartják az Istentisz-
teleteket.

– Kicserélik a nyílászárókat, térkő 
borítja majd a Luther udvar egy ré-
szét, a torony óraszerkezetét pedig 
megjavítják, már régóta nem műkö-

dik – mondta el a felújítás részlete-
iről Kocsis István, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház pályázati osz-
tályvezetője. – Lesznek belső fejlesz-
tések is, Tokajtól Nógrádig pedig tú-
raútvonalat alakítunk ki.

A miskolci templom felújítása, az 
emlékutak, zarándokutak kialakí-
tása egy nagyobb, háromszázhat-
vanmillió forintos fejlesztés része. A 
projektbe tartozik még további négy 
evangélikus templom felújítása és 

egy turisztikai szálláshely kialakítá-
sa is, a Mátrában.

A Miskolc belvárosában találha-
tó óvoda, általános és középiskolák 
által is használt evangélikus temp-
lomot legutóbb 2006-ban festették 
le. Akkor csak a homlokzatára for-
dítottak figyelmet. Most komplex 
felújítási munkálatokat végeznek, 
augusztus végén állványozták fel az 
épületet, s várhatóan november vé-
gére készül el a rekonstrukció. 

Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi 
evangélikus lelkész elmondása szerint 
addig sem áll meg az élet, míg a felújí-
tási munkálatok folynak a templom-
ban, nyolcvan-száz ember a plébánia-
épület emeletén található gyülekezeti 
terembe is befér. Vasárnaponként itt 
tartanak Istentiszteleteket, sőt keresz-
telőket is. A helyiségben régen könyv-
tár volt, a hely szelleme különleges, 
bensőséges hangulatot kölcsönöz a 
szertartásoknak.

Felújítják a belvárosi evangélikus templomot

Adakoztak, jótékonysági 
hangversenyt rendeztek, így 
készült el őszre a Deszka-
templom új fűtési rendszere. 
Az egyházzenei kórustalál-
kozón már az új kazán ontja 
majd a meleget.

Csütörtökön már az új be-
rendezés szolgáltatta a meleget 
a templomban, a Veczán Pál 
Egyházzenei Kórustalálkozón. 
– A berendezés cseréjére azért 
volt szükség, mert a régi 
kazán már 15 évet szol-
gált, s az utóbbi évek-
ben sokszor meghi-
básodott – tudtuk 
meg Almási Ferenc 
református lelkésztől.

A jogszabályok 
azonban jelenleg már 
csak az energiatakarékos, 
úgynevezett kondenzációs 
kazánok használatát teszik 
lehetővé, amelyek jóval drá-
gábbak a régi berendezések-

nél. Az új fűtési rendszer és a 
kondenzációs kazán beszer-

zésének ára meghaladta 
a kétmillió forintot, az 

összeg felét a gyüleke-
zet tagjai teremtették 
elő. Tavaly decem-
berben Mészáros Já-
nos Elek is felajánlot-

ta segítségét, az ismert 
énekes jótékonysági 

koncertjén háromszázezer 
forint gyűlt össze. A fennma-

radó részt a gyülekezeti kasz-
szából pótolták ki – mondta el 
a lelkipásztor.

Új zöldség és sajtüzem-
mel gyarapodik néhány 
hét múlva a Szimbiózis 
Alapítvány. Hónap végén 
a tervek szerint átadják a 
Diósgyőri vár kicsinyített 
mását is, ami régi mes-
terségek és foglalkozások 
helyszíne lesz, emellett 
turisztikai célokat szolgál 
a jövőben.

Az alapítvány mar-
tin-kertvárosi, új zöldség feldolgozójában már 
a burkolási munkákat végzik. Korábban egy 
családi házat vásároltak itt meg, amelyben – la-
kóotthon kialakítása mellett – sérült emberek-
nek is munkát biztosítanak a jövőben. – Ter-
veink szerint 11 fogyatékossággal élő személy 
fog majd itt dolgozni. A baráthegyi konyhánk 
számára készítik majd elő az alapanyagot, ter-
veink között zöldség mix előállítása, értékesí-
tése is szerepel – mondta el Kovács Alexandra, 
a Szimbiózis Habilitációs Központ telephelyve-
zetője. A Baráthegyi Majorság sajtmanufaktú-

rájában készülő termékek 
egyre népszerűbbek, így a 
megnövekedett igény mi-
att egy nagyobb, bolttal és 
kézműves műhellyel felsze-
relt épületet alakítanak ki, 
amelyben a jelenlegi meny-
nyiség kétszeresét tudják 
feldolgozni. – Naponta akár 
140 liter tejünk is lehet már, 
ennek megfelelő feldolgozá-
sára egy 100 literes sajtkád 
is helyet kap az épületben. 

Itt még mindig a manufakturális közt készül a 
sajt, de megkönnyíti kollégáink munkáját – nyi-
latkozta Bohus Viktória, Szimbiózis Alapítvány 
Erdei Iskola vezetője.

Az idei fejlesztések része az új gombaház is. 
Ennek pincéjében champhion gombákat ter-
mesztenek majd az otthon lakói, így újabb ter-
mékekkel bővül a kínálat. Helyet kapott az er-
dei iskolában a Diósgyőri vár kicsinyített mása 
is, ahol a gondozottak együtt játszhatnak gyere-
kekkel. A mintegy 200 millió forintból megva-
lósuló fejlesztések október végén fejeződnek be.

Kétszázmillióból fejleszt idén a Szimbiózis Megújult a deszkatemplom fűtési rendszere



Október 13-án nyílt meg a Herman 
Ottó Múzeum papszeri épületében 
a Más/világ - A bronzkori élet rej-
telmei Északkelet-Magyarországon 
című, lengyel-magyar kétnyelvű 
kiállítás. 

A Borsod-Aba-
új-Zemplén megye 
kora/középső és késő 
bronzkori kutatásai-
nak legfrissebb ered-
ményeit, a régióban 
nagyjából i. e. 2300 és 
900 között élt őseink 
rejtelmekkel teli vilá-
gát bemutató tárlatot 
Király Ágnes régész, 
a kiállítás kurátora 
nyitotta meg, 
s Kiss Gábor 
alpolgármes-
ter, valamint 
Pusztai Ta-
más, a Herman 
Ottó Múze-
um igazgató-
ja ajánlotta a 
közönség fi-
gyelmébe.

Mint elhangzott, a titkokat több 
oldalról körüljáró tárlat középpont-
jában a Herman Ottó Múzeum szá-
mos lelőhelyet érintő, legmoder-
nebb kutatási módszerei, valamint 
az eddigi eredmények különféle ér-
telmezési lehetőségei állnak. Mint 

ahogyan azt a kiállítás címe is elő-
revetíti, a látogatókat egy izgalmas 
időutazásra hívják, ahol térben és 
időben a régészekkel, az emberi ter-
mészet és kultúra különbségeiről  

– vagy épp hasonlóságairól – együtt 
gondolkodva ismerhetik meg a tár-
latot. A Más/világ arra ösztönzi lá-
togatóit, hogy újraértékeljék mind-
azt, amit elődeink mindennapjairól 
és rítusairól, hiedelmeiről eddig 
gondoltak.

A lengyel-magyar együttműkö-
dés keretében bemutatott tárlat első 
állomása a lengyelországi Krosno 
városában található Transzkár-
páti Múzeum volt, ahol július 21. 

és szeptember 13. kö-
zött tekinthették meg 
az érdeklődők. Az el-
következő nyolc hó-
napban Herman Ottó 
Múzeum papszeri ki-
állítási épületében 
láthatják a miskolciak 
és a városunkba láto-
gató turisták. A kiál-
lításhoz kapcsolódó-
an, október 14-16. 
között rendezték meg 
a MΩMOΣ – Őskoros 

Kutatók VIII. 
Összejövete-
le című ese-
ményt, ame-
lyen mintegy 
120 kutató 
volt jelen, va-
lódi „őskor-
os invázióról” 
beszélhettünk 
a rendezvény-

nek helyet adó Pannon-tenger Mú-
zeumban. Az elkövetkező majd-
nem háromnegyed évben számos 
múzeum-pedagógiai foglalkozás és 
ismeretterjesztő előadás is feldol-
gozza majd a tárlaton bemutatott 
anyagot.  

Más/világ 

A hatalomra kerülése után az or-
szágra „teljes súlyával rátelepedő 
kommunista diktatúra, a Ráko-
si-rezsim szovjet típusú, sztálinista 
személyi kultuszának túlkapásai, a 
koncepciós perek, a bebörtönzések, 
a padlássöprések, a „nagy félelem” 
korszaka a magyar társadalomban 
roppant nagy, de „mélyre fojtott” 
indulatokat generált. A személyi 
kultusz baljós évei Sztálin 1953-as 
halálával nemcsak Magyarorszá-
gon, hanem a szovjet blokkon 
belül is enyhülni látszottak.     

1953-ban a reformpárti Nagy Imre 
került a miniszterelnöki székbe, de 
Rákosi Mátyás Moszkvában folyta-
tott „intrikái” hatására ismét vissza-
került régi pozíciójába. 1955-ben He-
gedűs András lett a miniszterelnök. 

Az 1956. júniusi MDP kongresz-
szuson váratlanul leváltották Rákosit 
és helyére Gerő Ernő került. Ez a sze-
mélyi változás azonban már nem volt 
elegendő a társadalomban felgyülem-
lett feszültségek elfojtására. 1956. ok-
tóber 23-án Budapesten kitört a for-
radalom, amely visszhangra talált az 

ország számos pontján, főleg a vidé-
ki ipari városokban. A forradalom 
két fő bázisa megyénkben Miskolc és 
Ózd volt. Október 22-én a miskolci 
Nehézipari Egyetemen megalakult a 
Diákparlament, amely a megye első 
forradalmi gyűlése volt. A Diákpar-
lament október 23-a után a forrada-
lom egyik fő szervezője lett. 11 pont-
ból álló kiáltványukban követelték a 
Varsói Szerződésből való kilépést, új 
kormány alakítását és a szovjet csa-

patok kivonását az ország-
ból. Élelmiszert gyűjtöttek 

a budapesti szabadságharcosoknak és 
többen Budapestre mentek segíteni a 
pesti forradalmat. 

November 2-án megalakították az 
„Észak- és Kelet-magyarországi Nem-
zeti Tanácsot” és az egyetemen belül 
belső és külső őrséget állítottak fel. Az 
egyetemiek még október 23-a előtt tá-
jékoztatták működésükről és a buda-
pesti előkészületekről a DIMÁVAG 
dolgozóit, akik tartották a kapcsolatot 
az egyetemistákkal. Ennek hatására az 
országban elsőként a DIMÁVAG Gép-
gyárban alakult meg október 20-án a 

munkásta-
nács „Munkás 
Szervező Bizottság” 
néven. Először 17, majd 
21 pontos kiáltványt fogalmaz-
tak meg.  Október 25-én Diósgyőrben 
tüntetést szerveztek. 

A menet a nehézszerszámgépgyár-
ból indult el, amelyhez a DIMÁVAG 
munkásai is csadakoztak, majd a ko-
hászathoz vonulva az ott dolgozókat 
is csatlakozásra bírták. A tömeg el-

indult Miskolcra. A forradalmá-
rok végigtelefonálták a miskolci 

üzemeket is, csatlakozásra szólítva 
fel a dolgozókat. A menet az egye-
temre vonult, ahol a diákokkal közös 
nagygyűlést tartottak. Megválasz-
tották a „megyei munkástanácsot”, 
majd átvonultak a Petőfi-szoborhoz, 
ahol újabb gyűlésre került sor. A for-
radalmi tömeget a rendőrkapitány-
ság előtt sortűz fogadta, ami több ál-
dozatot követelt. Még ezen a napon 
a Lenin Kohászati Művek műszaki 
klubjában összeült a megyei mun-
kástanács. (Folytatjuk)

SoMorjai LeheL

Emlékoszlopot avatott múlt héten 
Miskolc Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzata és a Bohémia Baráti 
Kör Bükkszentlászlón Bozena 
Nemcová cseh írónő születésének 
195. évfordulója alkalmából.

A cseh modern irodalmi pró-
za megteremtőjeként számon tar-
tott Bozena Nemcová 1820. febru-
ár 4-én született Bécsben. 17 éves 
korában 
férjhez ad-
ták egy jó-
val idősebb 
pénzügyőr-
höz, Josef 
Nemechez, 
akinek sűrű 
áthelyezé-
sei miatt 
a család is 
gyakorta 
váltogatta 
lakhelyeit. 
Ezeken a helyeken Nemcová nem 
csupán a meséket gyűjtötte, hanem 
lejegyezte az ottani szokásokat is, 
néprajzi, szociográfiai jellegű leírá-
sokat, útirajzokat készített. Amikor 
férjét 1850-ben Miskolcra, majd Ba-
lassagyarmatra helyezték, többször 
meglátogatta. Miskolci, magyaror-
szági tapasztalatait több leírásban is 
megörökítette (Magyarországi úti 

emlékek (1854), Egy magyar város: 
Gyarmat (1858)).

Az ötvenes években férjét felfüg-
gesztették állásából, lefokozták, s 
idő előtt nyugdíjazták, mert 1848-as 
röpiratokat és Kossuth-képet talál-
tak nála. Szegénység majd nyomor 
köszöntött rájuk, közben egész sor 
szépprózai művet írt. Ekkor született 
meg főműve, a Nagyanyó (Babicka, 
1855), melyet fia betegsége idején 

Prágában 
írt. A re-
gény mind a 
cseh, mind 
a világiro-
dalomban 
alapművé, 
nemzedé-
kek olvas-
mányává 
vált.

Bárány 
Péter, a 
Miskolci 

Szlovák Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke elmondta, a cseh írónő 
Bükkszentlászlón (akkori nevén 
Stará-Hután) is járt. A Búza téren 
már felavattak egy emléktáblát a 
tiszteletére, hasonló emlékhelyeket 
terveznek kialakítani Harsányban 
és Kisgyőrben is, amelyek alapjá-
ul szolgálhatnak majd egy Bozena 
Nemcová kulturális emléktúrának. 

eMLékoSzLop  
a cseh írónő  
tiSzteLetére

a bronzkori éLet rejteLMei  
éSzakkeLet-MagyarorSzágon

az 1956-os forradalom miskolci eseményei

Múlt és jelen Miskolci napló8

A Búza tér első vásárcsarnoka 1885-ben épült, Adler Károly tervei 
alapján. Ez az épület egy 720 m² alapterületű középső, és két, egyenként 
170 m² alapterületű oldalsó csarnokból állt. A mai csarnok elképzelése 
az 1921-ben elkezdett városrendezés jegyében született meg. 1925-ben 
kezdték el az építkezést, Wellisch Andor és Münnich Aladár tervei alap-
ján. 1926-ban már el is készült az épület, melynek pincerészében 600 
asztalon lehetett árusítani, a földszinten pedig 139 üzletben. Ez volt a 
vidéki Magyarország egyik legszebb vásárcsarnoka, átadásáról az or-
szágos lapok is tudósítottak. Az 1944. június 2-ai bombázás során az 
épület súlyos károkat szenvedett, később helyreállították. A csarnokot 
az 1950-es években, majd több mint fél évszázad múltán ismét felújítot-
ták, a jelenlegi, 13 000 m²-es vásárcsarnok átadására 2008. októberében 
került sor.                                                                       fotó: MocSári LáSzLó

akkor...

...éS MoSt

„aki Magyar veLünk tart!”



Idegenben szenvedett veresé-
get szerdán a DVTK a Kozármis-
leny csapatától, ami meglepetés 
eredményként, hidegzuhanyként 
jött a labdarúgó Magyar Kupa 3. 
fordulójában. A piros-fehérek így 
nem kerülhettek be a legjobb 16 
közé a kupában. (Kozármisleny- 
DVTK 1-0.) - Gyalázatos teljesít-
ményt nyújtottunk, gratulálok 
a Kozármislenynek a továbbju-
táshoz! Mi csak szerettünk vol-
na továbbjutni, de nem akartunk, így nem 
lehet futballozni. Ez a mérkőzés megmutatta 
a gyengéinket, mégpedig azt, hogy az ellen-
fél jobban akarta a győzelmet, többet tett érte, 
lelkesebben futballozott. Mindent elmond a 
meccsről, hogy egyetlen normális kidolgozott 
helyzetünk sem volt. 

Szombaton a Vasas ellen csak az fog játszani, 
aki hajlandó meghalni a pályán – nyilatkozta 
a mérkőzés után Bekő Balázs, a DVTK vezető-
edzője. A klubvezetés minősíthetetlennek érté-
kelte a Kozármislenytől kikapó csapat produk-
cióját és pénzbüntetésre ítélt mindenkit, aki 
részese volt a kudarcnak. (Forrás: dvtk.eu)

Rosszul indult a szezon múlt szom-
baton az Aluinvent DVTK női NB 
1-es kosárlabda-csapata számára, 
de aztán alaposan megmutatták a 
lányok, mit tudnak! A Ceglédtől 
elszenvedett, két pontos, peches 
vereség után pár nappal, 66 ponttal 
alázták le az ELTE-BEAC csapatát. 

Az Aluinvent DVTK tehát a Ceglé-
det fogadta múlt szombaton este, a baj-
noki mérkőzés nagy hajrákat hozott, 

de akkor elmaradt a piros-fehér győze-
lem. Az első negyedben 11 pontos hát-
rányba kerültek a diósgyőri lányok, ezt 
azonban a félidőig sikerült ledolgozni-
uk. Az utolsó negyedben azonban job-
ban céloztak a ceglédiek, így a DVTK 
2 ponttal alulmaradt a végjátékban. 
(Aluinvent DVTK – Cegléd: 69-71 (16-
27, 24-7, 19-19, 10-18)

Csütörtökön este, a BEAC ellen aztán 
hozták a kötelezőt az Aluinvent DVTK 
lányai. Egy pillanatig nem lehetett kér-

déses, melyik a jobb csapat és ki nyeri a 
mérkőzést. Egyedül azért izgulhattak a 
szurkolók, hogy meglesz-e a száz pont. 
Nos, meglett, sőt, valamivel – egész 
pontosan tízzel – még több is. A miskol-
ci közönség vastapssal köszönte meg a 
fantasztikus játékot és a 66 pontos győ-
zelmet. A lányok pedig csatakiáltásuk-
ban a szurkolóknak köszönték, hogy 
mellettük vannak. (Aluinvent DVTK 
Miskolc - ELTE-BEAC Újbuda 110-44 
(28-9, 30-11, 27-13, 25-11)
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A hétvégén két meccs vár a DVTK 
Jegesmedvék csapatára. Előbb pén-
teken, lapzártánk után Dunaújvá-
rosban lépnek jégre, majd követ-
kezik a MAC elleni csúcsrangadó 
második felvonása, ezúttal Miskol-
con. Erről beszélgettünk csütörtö-
kön Mayer Péter vezetőedzővel.

- Dunaújvárosban a legutóbb egy 
kellemetlen vereséget szenvedtünk, 
pedig a három pont már a kezünk-
ben volt, mégis csak eggyel tértünk 
haza. Az akkori teljesítményünk 
hagyott kívánnivalót maga után, 
így most nem is lehet más a cé-
lunk, mint kiköszörülni azt a csor-
bát – mondta el Mayer Péter. Mint 

fogalmazott, az Acélbikák egy ke-
ményen dolgozó csapat, amely az 
utolsó pillanatig küzd. A mi csapa-
tunkban lévő kreatív támadójáté-
kot csak akkor tudjuk kihasználni, 
ha a védekezés betonbiztos és nem 
engedünk a lazaság vagy éppen a 
lustaság csábításának – hangoztat-
ta az edző, aki szerint a következő, 
MAC elleni mérkőzést mindenkép-
pen rangadónak lehet nevezni. – Az 
első találkozón, a Tüskecsarnok-
ban le tudtuk tenni a névjegyünket, 
és külön öröm volt, hogy kapott gól 
nélkül hoztuk azt a meccset. A re-
cept tehát adott, a csapatnak min-
den energiáját bele kell adnia ebbe 
a mérkőzésbe. Végig koncentráltan 
és fegyelmezetten kell játszanunk – 
emelte ki Mayer Péter.

Az edző szerint a profi sportolók 
számára nagyszerű érzés tömött 
lelátók előtt, saját szurkolóik bízta-
tásától támogatva játszani. Tudjuk, 
hogy nagy az érdeklődés a rangadó 
iránt, bízom benne, sok új drukker 
is érkezik majd. A csapat is nagyon 
várja a mérkőzést, biztos vagyok 
benne, hogy mindent megtesznek 
a győzelemért – zárta nyilatkoza-
tát a vezetőedző. 

CSúCSrangadó 
újratöltve

Az idehaza elért, parádés, BVSC 
elleni győzelem után, döntetlennel 
tért haza Szentesről PANNERGY 
MVLC vízilabda-csapata. Sike József 

együttese ezúttal idegenben nem 
tudta folytatni szenzációs rajtját. 
(Valdor-Szentes - PannErgy Miskol-
ci VLC 9-9 (2-1, 2-3, 3-3, 2-2)

Farönk, kábeldob, betonelem, 
konténer és farakat – a szervező 
Pro Trial Sport Egyesület igen-
csak megnehezítette a nemrégiben 
Miskolcon meg-
rendezett országos 
bajnokságra neve-
zők életét. Szabó 
Sándor, az egye-
sület elnöke el-
mondta, az ország 
minden tájáról ér-
keztek verseny-
zők. A pályákat, 
úgy építették meg, 
hogy maradékta-
lanul megfelelje-
nek egy országos 
bajnokság kritéri-

umainak. Sőt, egy külföldi világ-
kupa színvonalát szerették volna 
elhozni Miskolcra, ennek megfele-
lően felállítottak farönkös szekci-

ót, de volt konténeres, kábeldobos, 
betonelemes és farakatos szekció 
is. Hegedűs László, 14-szeres ma-
gyar bajnok triálversenyző kiváló-

nak nevezte a szer-
vezést és a pályát. 
- A fejlődésem ér-
dekében világver-
senyeken is részt 
szoktam venni, így 
a külföldi szint-
hez is hozzá vagyok 
szokva. Ezek után 
csak azt mondha-
tom, nagyon ke-
mény pályákat 
építettek Miskol-
con – nyilatkozta a 
sportoló. 

Múlt szombaton újabb hazai találkozót teljesített a DVTK Vénusz csapata. A női fut-
sal NB 1-ben játszó Vénusz a Kiskunfélegyházát fogadta. A mérkőzés szombaton 14 
órakor kezdődött a Városi Szabadidőközpontban. Egyik csapat sem tudott a másik 
fölé kerekedni, a végeredmény döntetlen lett. (DVTK Vénusz – Kiskunfélegyháza 3-3)

triál magyar bajnokság Miskolcon vízilabda: döntetlen SzenteSen

Kis vereség, nagy győzelem 

aláztak  
a diósgyőri KosarasoK

neM várt kudarC, kieStek 
a piros-fehéreK

döntetlent játszott a dvtK vénusz
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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

Munkafelvevő
Feladata az Ügyfeleink szervizigényeinek felmérése, tanácsadás és 
kapcsolattartás. Irányítja a szerelők munkáját, a gyártók előírásai sze-
rint adminisztrálja a fizetős és garanciális szervizeket. 

Autó-villamossági szerelő 
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

Apróhirdetés
Opel Astra kombi 1700-as die-
sel, teljesen felújítva, 1996 évjá-
ratú, új gumikkal, vonóhoroggal, 
extrákkal, eladó 380 000 Ft-ért. 
Műszaki érvényes: 2016. 04. 20-
ig. Érdeklődni: 06-30/276-44-50.

Kisgyermeket nevel és jó volna 
egy nagymama, aki saját anyai 
tapasztalataival segít a minden-
napokban.  A Miskolci Otthon 
Segítünk Alapítvány ingyenes 
segítséget nyújt. Tájékozódjon a 
miskolc.imami.hu honlapról, Kér-
jen segítséget: 06-30/905-8113.

Nem italozó, önállóan dolgoz-
ni tudó ácsot, és korábban ács 
mellett dolgozó segédmunkást 
keresek Miskolc és környékére, 
nem csak tetőn végzendő mun-
kákra. Tel: 06-20/460-6775.

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 19-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.

Pályázati programunk keretében kikapcsolódni vágyó látássérültek jelentkezését várjuk 
klubfoglalkozásainkra. Folyamatosan szervezünk programokat, melyekről bővebb informá-
ciót honlapunkon: www.latasrehab.hu, facebook (Látásrehab Központ) oldalunkon, e-mailes 
és telefonos elérhetőségeinken kaphatnak.
A foglalkozásokon való részvétel ingyenes!
Címünk: Észak-magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központ
3529 Miskolc, Park utca 8. E-mail: latasfogrehab@gmail.com Tel. szám: 46/311-236, 30/942-1679

Szabadidős foglalkozások látássérültek  
és családtagjaik részére a Látásrehab Központban!

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

Bonyhádi 
edények 
széles 

választékban 
kaphatók!

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

ZÖLdHULLAdÉK GyűjtÉS  
– MEGHOSSZAbbÍtOtt  

HAtáRIdŐVEL
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 

az időjárási viszonyok és a lakossági igények figyelembe vételével a házhoz 
menő zöldhulladék gyűjtését a korábbi október 30-ai határidőhöz képest 2 
héttel meghosszabbítja, így idén is november 13-ig szállítjuk el ingatlanjaik 
elől a kihelyezett kerti zöldhulladékot. 

Ezen határidő után a lakosságnak továbbra is lehetősége van a hulladékudvarok 
egyikében leadni a háztartásában keletkezett zöldhulladékot.

Ezúton kérjük Önöket, hogy amennyiben igénybe kívánják venni a hulladékud-
vart, szíveskedjenek lakcímkártyát, személyi igazolványt és a hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatási díj (társasházak és lakásszövetkezetek esetén a közös költség) 
megfizetéséről szóló csekkszelvényt vagy befizetési bizonylatot magukkal vinni, 
melyeket a beszállításkor a hulladék átvevőnek be kell mutatni.

Az igazolványok és a befizetés bizonyítására szolgáló dokumentumok hiá-
nyában az átvételt a hatályos jogszabályok előírásai értelmében meg kell ta-
gadnunk!

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

Cégünk a Naszálytej Zrt. megvásárolta a Miskolc Erdélyi út 1. szám 
alatt működő valamikori „MINNA” néven ismert tejüzemet. A Naszály-
tej Zrt. már 2 tejüzemet működtet sikeresen, a váci és jászapáti fiók-
telepén folyamatos fejlesztéseket eszközöl, jó minőségű, bővülő tej-
termékválasztékkal áll a partnerei illetve a lakosság rendelkezésére. 
A miskolci tejüzemben egyebek mellett folytatni kívánjuk a MINNA 
márkájú termékek gyártását. A termelés bővítéséhez, fejlesztéséhez 
elengedhetetlen a megfelelő szakértelmű munkaerő megléte, ezért 

FELVÉtELt HIRdEtüNK  
AZ ALábbI MUNKAKÖRÖKbE:

l kazánfűtő
l gépész
l lakatos
l pasztőrös
l tejipari szakmunkás
l tejipari segédmunkás. 

Valamennyi munkakörnél a hasonló területen szerzett tapasz-
talat előnyt jelent. A munkakörök betöltési határideje folyama-
tos. Kérjük, hogy fényképes önéletrajzát a betöltendő munkakör 
megjelölésével küldje el a  3534 Miskolc Erdélyi út 1. alatti cí-
münkre. Beküldési határidő: 2015. október 31.
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programajánLó
program/közélet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Október 19. | hétfő 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-

kolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.23  ProgramPont 18.30 Miskolci Nap-
ló, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Sporthírek 19.20 Időjárásjelentés 
19.23  ProgramPont 19.30 Aluinvent DVTK-BEAC kosárlabda mérkőzés 21.00 Miskolc 
Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 21.23  ProgramPont 21.30-05.00 Képújság

október 20. | 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 Vasas - 
DVTK labdarúgó mérkőzés 21.00–05.00 Képújság

október 21. | szerda 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor  18.20 Időjárásjelentés 18.23  ProgramPont 18.30 Miskolci Napló 
19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Sporthírek 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 22. | 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.  19.17 Sporthí-
rek 19.23 Időjárásjelentés 19.24  ProgramPont 19.30 DVTK Jegesmedvék –MAC jég-
korong mérkőzés 21.30 Miskolc Ma ism.  21.53 Időjárásjelentés 21.54  ProgramPont  
22.00-05.00 Képújság

október 23. | péntek 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor  18.23 Időjárásjelentés 18.24  ProgramPont 18.30  Egészségpercek 
19.00 Miskolc Ma ism.  19.17 Sporthírek 19.23 Időjárásjelentés 19.24  ProgramPont 
19.25 Miskolci Napló ism.  20.00 Miskolc Ma ism. 20.23 Időjárásjelentés 20.24  Prog-
ramPont    20.30–07.00 Képújság

október 24. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Hírpont 18.25 Promenád ism. 19.00 Hírpont ism. 19.30 Sportpercek ism. 20.00 Hír-
pont ism. 20.30 Aranybánya, angol kalandfilm 22.30–07.00 Képújság

október 25. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 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 

Miskolc önkormányzata a város településszerkezeti ter-
vének és építési szabályzatának módosítását kezdeménye-
zi a K5. jelű karbantartás keretében, ami megtekinthető a 
városépítési osztályon vagy a város honlapján. A készülő 
tervekhez 2015.10.14-tól 2015.10.28-ig vélemények adhatók. 
A fenti idő alatt írásban juttathatják el javaslataikat Rostás 
László városi főépítésznek a Miskolc MJ. Város PH. Főépí-
tészi Kabinet 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. posta vagy a 
partnersegiegyeztetes@miskolcph.hu internet címre.

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. az időjárási viszonyok és 
a lakossági igények figyelembe vételével a házhoz menő 
zöldhulladék gyűjtését a korábbi október 30-ai határidő-
höz képest 2 héttel meghosszabbítja. Így idén is november 
13-ig szállítják el ingatlanok elől a kihelyezett kerti zöld-
hulladékot.

Ezen határidő után a hulladékudvarokban lehet lead-
ni a zöldhulladékot. Aki igénybe kívánja venni a hul-
ladékudvart, vigyen magával lakcímkártyát, személyi 
igazolványt, valamint a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási díj (társasházak és lakásszövetkezetek esetén a 
közös költség) megfizetéséről szóló csekkszelvényt, befi-
zetési bizonylatot. Ezek hiányában az átvételt a hatályos 
jogszabályok értelmében megtagadják. Hulladékudva-
rok: Miskolc, Bogáncs u. Hrsz.: 0156/22, József A. út 65. 
Hrsz.: 4752/3., Lórántffy Zs. u. Hrsz.: 33783/3. Nyitva-
tartás: Hétfő – Péntek: 10:00 – 18:00; Szombat: 8:00 – 
16:00. Vasárnap: Zárva

A szemét elszállítása október 23-án, pénteken változatla-
nul, a megszokott módon, az ürítési rend szerint történik. A 
hulladékudvarok, a József Attila úti átrakóállomás, a Hejő-
papi Regionális Hulladéklerakó ezen a napon zárva tart.

Művészetek Háza
Október 17. 16 óra. Szív-hang koncertek 

várandós kismamáknak és kísérőik-
nek. Forgatókönyvíró és műsorveze-
tő: Bukáné Kaskötő Marietta. 

Október 19. 19 óra. FILHARMÓNIA SZE-
ZONBÉRLET. Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar, Nemzeti Énekkar.      Brahms: 
Német Requiem. Vezényel: Gál Ta-
más. Szólista: Rőser Orsolya Hajnalka 
– szoprán. Massányi Viktor – bariton. 

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.

Rákóczi-ház
Október 17. 10 óra. NAGY UTCAI STORYBO-

ARD – NAGY RAJZOLÁS –THE BIG DRAW. 
A Nagy Rajzolás miskolci napján, cso-
portos rajzolással készítenek egy törté-
netmesélő képes forgatókönyvet, egy 
helyszíni improvizációra épülő storybo-
ard-ot. A Miskolci Galéria épülete előtt 
és udvarán, a jelentkezők 3 képelemből 
álló rövid történetet tervezhetnek, kü-
lönféle technikák alkalmazásával. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Október 20. 16 óra. A Műút a könyvtárba 

vezet 42. Vendég: Pálfalvi Lajos József 
Attila-díjas műfordító, a PPKE oktató-
ja, a Nagyvilág folyóirat szerkesztő-
je. Beszélgetőtársak: Kertész Noémi, 
a Miskolci Egyetem adjunktusa, po-

lonista, Regéczi Ildikó, a Debreceni 
Egyetem docense, ruszista. Moderá-
tor: Jenei László író, szerkesztő

Október 20. 17 óra. A Műút a könyvtár-
ba vezet 43. Vendégek az Új Forrás 
folyóirat képviseletében Jász Attila 
József Attila-díjas költő, főszerkesz-
tő és Papp Máté kritikus, zenész, mű-
fordító. Moderátor:  Jenei László író, 
szerkesztő. 

Színészmúzeum
Október 22. 16 óra. Csak itt, csak most! 

Pincétől a padlásig. SZÍNHÁZI MESE-
KALANDTÚRA Horváth Márta Dániel 
színháza c. meséjén keresztül pillan-
tanak be a színházi kulisszák mögé. 

Feledy-ház
Október 24. 14 óra. MINDEN, AMI FÉNY. 

2015 a fény nemzetközi éve, októ-
ber a magyar festészet hava. A Fe-
ledy-házban mindkettő főszerepet 
kap, a múzsák otthonában társmű-
vészetekkel kiegészítve megfeste-
nek, megformáznak, elmesélnek és 
megkóstolnak mindent, ami fényből 
született, hogy megőrizzék a fényél-
ményt a téli hónapokra.

Bibliaház (Miskolc, Füzes u. 5)
Október 25. 9-17 óráig. EGÉSZSÉGNAP. In-

gyenes egészségügyi mérések, vizsgá-
latok, előadások, bemutatók egész nap. 

Belvárosi liget
Minden pénteken 7-13 óráig. Miskolci 

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

Október 19. | hétfő. Avas: Ha-
jós A., Jósika M., Klapka Gy., 
Kölcsey F., Leszih A., Med-
nyánszky L., Pattantyús Á.

Október 22. csütörtök. Szent-
péteri kapu: Álmos, Arany J. 
tér, Botond, Bulcsú, Gyóni G., 
Huba, Huszár, Kassai u. társas-
házak, Katowice, Lehel, Leven-
tevezér, Lovarda, Pozsonyi u. 
társasházak, Szeles, Szentpéteri 
kapu, Tass, Zombori

A lom továbbra sem tartal-
mazhat háztartási hulladékot, 
veszélyes anyagot tartalmazó 
hulladékot, fertőző hulladé-
kokat (állati tetem, trágya), 

gyógyszereket, éles-hegyes 
eszközöket (injekciós tűk, 
fecskendők, vágó-szúróesz-
közök), fametszést, építé-
si törmeléket, gumiköpenyt, 
autóbontásból származó hul-
ladékot, autóroncsokat, elekt-
ronikai hulladékot.

A lakosság részére tovább-
ra is lehetőség van elektroni-
kai hulladék, építési törmelék, 
zöldhulladék, veszélyes hulla-
dék, gumiabroncs leadására 
a miskolci hulladékudvarok 
egyikében. Bővebb tájékoz-
tatás a www.mirehukoz.hu 
honlapon. miklós Béláné aljegyző fogadóórát tart 2015. november 

4-én, szerdán 14 órától a polgármesteri hivatal hatósági tár-
gyalójában. Sorszámosztás: 2015. november 2-án reggel 8 
órától a polgármesteri hivatal portáján.

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.). 

szilágyi szabolcs önkormányzati képviselő, 
lakossági fogadóórát tart október 21-én (szer-
dán), 17 órától a Munkácsy M. Általános Isko-
lában.

FogadóóráK

KöZéRdEKŰ KöZLEMény

szemétszáLLítás oKtóBer 23-án

Miután Ferenc pápa Debre-
cen-nyíregyházi megyéspüs-
pökké nevezte ki Palánki Fe-
rencet, Ternyák Csaba érsek 
felmentette őt általános hely-
nöki és mindszenti plébánosi 
megbízatása alól és Lipcsák 
János atyát mindszenti plébá-
niai kormányzóvá nevezte ki.

Vasárnap, 18-án mocorgós 
szentmisét mutatnak be 16 
órai kezdettel a millenniumi 

teremben. A Keresztény Értel-
miségiek Szövetsége miskolci 
csoportja rendezésében kerül 
sor a XI. Miskolci Nemzeti Es-
télyre. Október 20-án, 19 órától 
a Művészetek Házában. Ünne-
pi beszédet mond: Magyaró-
di Szabolcs Hunyadi Mátyás 
Cserkészcsapat parancsnoka 
Hamilton (Kanada). Az ünne-
pi műsor után kerül sor a Kar-
tal–Veczán-díj átadására.

munKaBér KiFizetése 
– készpénz vagy átutalás? 

Miskolci olvasónk ke-
resett meg levelével, mely 
szerint, a munkaadója 
kötelezni akarja, hogy 
bankszámlát nyisson, a 
fizetés átutalására. Sőt, 
azt is meg akarja hatá-
rozni, hogy ezt a számlát 
melyik pénzintézetben ve-
zesse. Kérdezi, hogy törvé-
nyes-e a munkáltató eljárása. 
A Munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. tv.,  kimond-
ja: „a munkabért készpénz-
ben vagy a munkavállaló által 
meghatározott fizetési szám-
lára utalással kell kifizetni.”

Ezen szabály alapján tehát, 
a felek megállapodásától függ, 
hogy a munkabér készpénz-
ben vagy bankszámlára uta-
lással kerül kifizetésre. Ter-
mészetesen, a munkáltató azt 
sem határozhatja meg, hogy 
a munkavállaló mely pénz-
intézetnél vezesse számláját, 
a dolgozó szabadon megvá-
laszthatja, hogy mely pénzin-
tézetnél lévő számlájára kéri 
az átutalást.

Amennyiben a munkavál-
laló a munkáltató számára 

fizetési számlát jelöl meg a 
munkabérfizetés tel-
jesítéséhez, úgy át-
utalással lehet telje-

síteni, amennyiben erre 
nem kerül sor, úgy kész-
pénzben kell teljesíteni. 

Ebből következően a munkál-
tató nem utasíthatja a mun-
kavállalót jogszerűen arra, 
hogy bankszámlát nyisson. 
Kollektív szerződés ugyanak-
kor rendelkezhet arról, hogy a 
munkabér kifizetésére bank-
számlára utalással kerül sor 
a munkáltatónál. Az mun-
ka törvénykönyve  nem tilt-
ja ugyanis ezen szabálytól az 
eltérést.

További garanciális sza-
bály, hogy a munka törvény-
könyve kimondja, a mun-
kabér kifizetése – ide nem 
értve a nem magyarországi 
székhellyel vagy fióktelep-
pel rendelkező pénzforgal-
mi szolgáltatónál vezetett 
fizetési számlára történő át-
utalást – a munkavállaló ré-
szére költséget nem okozhat.

STRASSbuRgER gyuLA 
ügyVéd

a jogász váLaszoL
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október 18. | vasárnap 
PIllANtás A hídról 
színmű 15:00 | KAMARA 
Déryné Arany, Ezüst bérlet 
Jegyvásárlás.

KIlÉPŐ 19:00 | JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás.

október 21. | szerda 
lÚdAs MAtYI mesejáték 
14:00 | KAMARA Dömdö-
döm bérlet.

EGY CsóK És Más sEM-
MI zenés komédia két rész-
ben 18:00 | NAGYSZÍNHÁZ  
Jezsuita bérlet Jegyvásárlás.

PIllANtás A híd-
ról színmű 19:00 | KA-

MARA Lehár Arany, Ezüst 
bérlet.

október 22. | csütörtök 
EGY CsóK És Más sEM-
MI zenés komédia két rész-
ben 19:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Bemutató Alap, arany, 
Ezüst bérlet Jegyvásárlás.

október 24. | szombat 
lÚdAs MAtYI mesejáték 
15:00 | KAMARA Bérlet-
szünet Jegyvásárlás.

EGY CsóK És Más 
sEMMI zenés komédia 
két részben 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás.

a misKoLci nemzeti 
S Z Í n h á Z  M Ű S O R A 
október 18-24.

Pillantás a hídról

egyházi hírek, események

A hámori templom Magyarok Nagyasszonya  
búcsúja október 11-én. 

meghosszaBBított 
hATáRIdő



Elfogták a miskolci  
autódílert

Jelentős kárt okozó csa-
lás, orgazdaság és egyedi 
azonosító jel meghamisí-
tása bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat 
büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság F. Zoltán 47 éves 

helyi lakos-
sal szemben. 
A nyomozás 
adatai sze-
rint a gyanú-
sított október 
7-ei elfogását 
m e g e l ő z ő -
en társaival 
b ű n c s e l e k-
m é n y b ő l 
származó au-

tókkal kereskedett, legalább 14 járműnek az alvázszámát ma-
nipuláltatta. Előfordult olyan eset is, amikor a miskolci férfi 
az eladásra átadott személygépkocsi ellenértékét nem fizette 
ki a tulajdonosnak. A Miskolci Rendőrkapitányságon alakult 
nyomozó csoport és a megyei rendőr-főkapitányság mélysé-
gi ellenőrzési és közterületi támogató szolgálat munkatársai 
összehangolt akcióban fogták el a gyanúsított autódílert. A ház-
kutatás során a rendőrök többek között lefoglaltak nagy értékű 
gépkocsikat, illetve azok alkatrészeit, bélyegzőket és különféle 
okiratokat. A 2015. márciusától indult nyomozás eredménye-
ként a rendőrség majd 40 személygépkocsit foglalt le az egyéb-
ként több legális vállalkozást is működtető gyanúsítottól.

Tört-zúzott a hivatalban
Dühöngeni kezdett egy 30 év körüli férfi október 2-én délelőtt 

egy kazincbarcikai közintézményben. Letépte az ajtókon lévő név-
táblákat, majd elment a 
helyszínről, mintegy 20 
perc múlva azonban visz-
szatért, szóváltást köve-
tően bántalmazta a biz-
tonsági őrt, majd újfent 
ismeretlen helyre távo-
zott. A képen látható el-
követő körülbelül 175 

centiméter magas, átlagos 
testalkatú. A cselekmény 
elkövetésekor kék-fekete 
felsőruházatot és kék színű 
farmernadrágot viselt, a hi-

vatal biztonsági kamerája felvételt készített róla. A Kazincbarci-
kai Rendőrkapitányság kéri azon szemtanúk jelentkezését, akik az 
esettel kapcsolatosan további információval vagy az elkövető sze-
mélyéhez köthető adatokkal rendelkeznek.

  
A Bajcsy-Zsilinszky-n rabolta ki

Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat 
eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság T. Zoltán 44 éves helyi lakos-
sal szemben. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított Miskolcon, a 
Bajcsy-Zsilinszky Endre úton október 12-én 19 óra körüli időben 
bántalmazott egy 55 éves férfit. Az útonálló elvette a sértettől közel 
40 000 forintját és az iratait, majd a zsákmányával együtt elmene-
kült. A bejelentést követően a rendőrök a helyszín közelében azono-
sították, elfogták, majd a rendőrkapitányságra előállították a bűn-
cselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható T. Zoltánt.

Eltévedtek a Bükkben 
Október 9-én késő délután bejelentést tett egy férfi a B.-A.-Z. 

Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központ-
jába, hogy kirándulás közben, a sötét, ködös időben eltévedtek 
a Bükk hegységben feleségével és két gyermekével. A többszöri 
telefonos kapcsolatfelvétel során a rendőröknek sikerült beha-
tárolniuk a segítséget kérők hozzávetőleges tartózkodási helyét. 
Farkas Tamás r. törzsőrmester és Rákóczi Csaba r. főtörzszász-
lós este kilenc óra körül egy magaslesen épségben megtalálta az 
átfázott túrázókat, akiket szálláshelyükre vittek. 

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) Ne bosszankodjon, amikor a vá-
ratlan körülmények teljesen felborítják a gondosan kidolgo-
zott terveit. Lehet, hogy azért alakulnak így a dolgok, mert 

most ezen az úton kell haladnia, hogy igazán elérje a jövőbeli céljait.

Bika (április 21 - május 20) Minél jobban ragaszkodik vala-
mihez, annál több energiát veszteget rá, és ez azt jelentheti, 
hogy más területekre esetleg nem marad ereje. Ne feledje, 

nem csak egy dologért felelős, egy kis nyugalomra van most szüksége.

Ikrek (május 21 - június 21) Jó tempóban indul a hét, minden 
a lehető legkedvezőbben alakul ahhoz, hogy megvalósítsa a 
terveit. Egyelőre azonban nem szabad elbíznia magát, a meg-

felelő feltételek önmagukban mit sem érnek, ha nem teszi oda magát.

Rák (június 22 - július 22) Szeretne gyorsan túl lenni vala-
min, de menet közben kiderülhet, hogy a dolog sokkal kel-
lemesebb, mint először gondolta. Ne féljen lassítani, és több 

tapasztalatot szerezni valamiről. Megéri kitartani, mert a cél nemes.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Ne feledkezzen meg 
azokról, akiknek ígéretet tett, mert az adott szó értékének 
megóvásáról van szó. Még ha ez kicsit kellemetlen is, megéri 

áldozni a becsülete megvédésére. A héten többször is szüksége lehet erre.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Ha túl könnyedén ve-
szi a dolgokat, könnyen lehet, hogy nem azt az eredményt 
kapja, amire számított. Ha viszont túlságosan rágörcsöl vala-

mire, azzal csak önmagának árthat. Találja meg a középutat.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Ha megmakacsolja 
magát, akkor nincsen semmi, ami megállíthatná. Mindenképpen 
kell azonban ez a határozottság ahhoz, hogy most elérje a céljait, 

mert nem könnyű kihívások állnak Ön előtt. Ne kerülje a konfliktusokat. 

Skorpió (október 24 - november 22) Álljon készen minden-
re, mert ezen a héten nehéz lesz előre tudni, hogy honnan és 
milyen kihívás érkezik. Mindenre nem lehet felkészülni, de 

sok dologra azért igen. Lehet, hogy Ön lesz az, aki megmenti a helyzetet.

Nyilas (november 23 - december 21) Addig halogat vala-
mit, amíg csaknem kifut az időből, és végül az utolsó pilla-
natban kell kapkodnia. A nyomás nagy, de szerencsére sikerül 

időben elrendeznie a dolgokat, így semmi maradandó kár nem keletkezik.

Bak (december 22 - január 20) Tudnia kell, hogy miből gaz-
dálkodhat, máskülönben elég nehéz lesz előre tervezni. Pró-
bálja megismerni a kialakult helyzetet, hogy tudja, és időben 

ki tudja értékelni, milyen lehetséges utak állnak Ön előtt.

Vízöntő (január 21 - február 19) Nagy most a nyomás, de 
meg kell tanulnia elviselni ezt a feszültséget, ha a jövőben 
sikereket szeretne. A kulcs, hogy ne essen pánikba, hanem 

a megoldásokra koncentráljon. Magabiztosan vágjon neki a feladatnak.

Halak (február 20 - március 20) Szívesen mozdulna már egy 
pozícióból, de a lelkiismerete még nem engedi, előbb el akar 
rendezni egy fontos dolgot. Tegyen belátása szerint, de az 

egészségére azért vigyázzon közben. Nem minden a pénz.

Fesztiválváros
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Miskolcon, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban is rendhagyó prog-
ramokkal – képességfejlesztő játékkal, családi vetélkedővel, játszó-
házzal, kézműves manufaktúrával – várták a látogatókat október 
11-én, a könyves vasárnapon. Köszöntötték a legidősebb és a legfi-
atalabb olvasót, megválasztották az olvasók királyát és királynőjét, 
késő délután pedig Gryllus Vilmos szórakoztatta a gyerekeket. 

A  hét fotója
F. kAdErják CsillA   
FElvéTElE

könyves  
vasárnap

A péntek esti, Újpest elleni vereség után, hétfőn tucatnyi gólt ütve küldte a padlóra Miskolcon a Fradit a DTVK Jegesmedvék 
csapata. (DVTK Jegesmedvék – Ferencvárosi TC 12-4 (2-1, 6-2, 4-1). Mayer Péter vezetőedző a mérkőzést értékelve úgy fogal-
mazott, a tucat lőtt gólt nem kell magyarázni. - Bízom benne, hogy a most eredményes játékosok közül többnél is átszakad 
végre a gát. Nagyon örülök annak, hogy a góljainkat igazi hokis teljesítménnyel szereztük. A védekezésünk megint lyukas volt 
egy kicsit, de a gyengébb teljesítmény szerencsére csak pár percig tartott. A közönség szerintem nagyon jól szórakozott, örü-
lök, hogy ki tudtuk őket szolgálni – fogalmazott a vezetőedző.                                                                             FoTó: juhásZ ákos 

lENdülETBEN

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. 
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