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Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 59. évfor-
dulójára emlékezett Mis-
kolc is, október 22-én és 
23-án. Számos emlékhe-
lyen tisztelegtek koszorú-
zással, ünnepi műsorral 
a forradalmárok emléke 
előtt. Kora este, a színház-
ban rendezett gálamű-
soron Kriza Ákos polgár-
mester mondott beszédet.

A hűvös idő beköszön-
tével az illegális be-
költözőkre és a fatol-
vajokra kell leginkább 
odafigyelni a lyukói 
városrészben is, ahol 
rendszeresek a hatósá-
gi ellenőrzések. Csütör-
tökön a lovas mezőőrök 
járták az utcákat.

Nagy port kavart Jakab Péter, a miskolci Jobbik frakcióvezetője, aki keddi sajtótájé-
koztatóján azt állította, a Salkaházi Programban a Fásy Mulatóval és az évi tízezer fo-
rinttal a Fidesz „megvásárolja” a nyugdíjasokat. A hír kikerült a Salkaházi Program hi-
vatalos közösségi oldalára, ahol nagy felháborodást keltett a nyugdíjasok körében. 

Felháborodtak 
a nyugdíjasok 
az interneten
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Megállíthatatlannak tűnik a DVTK Jeges-
medvék csapata, amely lapzártánkig há-
rom legutóbbi meccsét is zsinórban nyer-
te, s egyre magabiztosabb fölénnyel vezet 
a Jégkorong MOL Ligában. Ezen a hétvégén 
Miskolcra költözik a Kontinentális Kupa, 
melyen a Macik a szlovén, a lett és a spa-
nyol bajnokkal mérik össze tudásukat.

Medvepuszi

JÁrőrbeN

1956 - 2015
„SzAbADSÁg, 

iTT horDozTA 
hőS zÁSzlAiDAT 

Az ifJúSÁg” 
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Hétfőn megkezdődött annak a 
15 ezer biztonsági ajtóéknek a 
szétosztása, amelyeket a Fi-
desz-KDNP frakció képviselői-
nek kezdeményezésére juttatnak 
el a miskolci nyugdíjasoknak. 
Egyikük, Jakab Mária úgy nyi-
latkozott, az ember életében két 
dolog nagyon fontos: az egészség 
és a biztonság.

– A biztonságról lehet gondos-
kodni, de jó, ha ehhez külső segít-
ség is jön. Márpedig most az ön-
kormányzattól segítséget kaptunk 
ehhez, ami nagyszerű dolog – hang-
súlyozta. A riasztót azok kaphatják 
meg, akik részt vesznek a Salkaházi 
Programban, és igénylik, igényelték 
az eszközt. Hubay György és Hol-
lósy András (Fidesz-KDNP) önkor-
mányzati képviselők elmondták, ta-

pasztalataik szerint nagyon örültek 
az idősek a riasztóeszközöknek. A 
képviselők és segítőik hétfőn reg-
geltől folyamatosan kézbesítették 
az eszközöket, és be is mutatták 
azok működését. A biztonsági ri-
asztóékek kiosztására mintegy két-
hetes időintervallumot jelöltek ki, a 
személyi riasztókat pedig novem-
ber végéig kézbesíti a posta. 

Teljes hosszában felújították 
Bükkszentlászlón a temetőhöz 
vezető utat, támfalat építettek és 
a csapadékvíz elvezetését is meg-
oldották. A beruházás közel 100 
millió forintba került.

Mint ismeretes, 2014. au-
gusztusában, a nagy meny-
nyiségű csa-
padék miatt 
leszakadt itt a 
temetőhöz ve-
zető út és dom-
boldal. A lentebb található óvoda ud-
varára mintegy száz köbméter föld 
és iszap zúdult, beszakadt az egyik 
melléképület teteje is. Szeptemberben 
újabb omlás történt, még nagyobb 
károkat okozva.

A partfalat átmenetileg fageren-
dákkal rögzítették, s az önkormány-
zat vis maior pályázatot nyújtott be 
a károk helyreállítására. Sikerült el-

nyerni a támogatást, rekord-
idő alatt megépült az új tám-
fal, helyreállították az utat 
és kiépítették a vízelveze-

tő-rendszert is. A be-
ruházás összköltsége 
csaknem 100 millió 
forint volt, ebből 56 
millió forintot tett 
ki az állami hozzájá-
rulás. Pfliegler Péter 
felhívta a figyelmet, 

hogy Miskolcon saj-
nos nem ritkák az ilyen 

természeti károk. Korábban megcsú-
szott a partfal például a Kis-Avason, 
pincék is omlottak már be, a Tetem-
váron pedig az út szakadt le. Az el-
múlt 5 évben több mint 20 vis mai-
or pályázatot nyújtott be a miskolci 
önkormányzat és mintegy 960 mil-
lió forintot fordítottak megcsúszott 
partfalak helyreállítására, támfalak 
építésére.

Megkezdték az ajtóékek 
kiosztását

Felújították az utat,  
táMFalat építettek

 „a XXI. század MIskolcát építjük”
Új műsor indult a Miskolc Tele-
vízióban. A havonta jelentkező, 
Miskolc Holnap magazin állandó 
vendége Kriza Ákos polgármester. 
A műsorban szó esik a település 
mindennapjairól, aktuális fej-
lesztési, várospolitikai témákról, 
jövőbe mutató elképzelésekről, s 
számos más, Miskolcot érintő, köz-
életi kérdésről is. 

Az első, múlt szerdai adásban a Sal-
kaházi Program is terítékre került. 
Mint ismert, a nyugdíjasokat támoga-
tó, több elemet felvonultató program 
tavaly indult. Része a 10 ezer forintos 
támogatás, számos, népszerű szóra-
koztató program, s az idősek bizton-
ságát erősítő intézkedés-sorozat is. 
Ennek keretében 15 ezer riasztó ajtó-
éket osztanak ki a Fidesz-KDNP kép-
viselői a program résztvevői között, 
személyi riasztókból pedig több mint 
30 ezret szállít ki számukra november 
végéig a posta. 

Kriza Ákos hangsúlyozta, a köz-
biztonság, a szubjektív biztonságérzet 
növelése a Fidesz-KDNP városfejlesz-
tő politikájának egyik kiemelt terü-
lete. Korábban már megtöbbszöröz-
ték a közterületen dolgozó rendészek 
számát, a napokban pedig megkezdik 
tevékenységüket a „seriffek” is – az 
egy-egy adott városrészben működő 
rendészek -, akik helyismeretüknél 
fogva, hatékonyabban tudnak majd 
reagálni a helyi problémákra. 

– Ezt nagyon fontos lépésnek tar-
tom. Ha a rendész-rendőr járőrpá-
rosok elindításával sikerült erősíteni 
a miskolciak szubjektív biztonságér-

zetét, akkor ez a döntés még inkább 
hozzá fog járulni ehhez – emelte ki 
Miskolc polgármestere. Hozzátette, a 
biztonság fontos szerepet játszik Mis-
kolc életében, a migránsügy azonban 
„tárgytalan”, erről nincs mit beszélni. 
– A magyar kormány egyértelművé 
tette, hogy nem kíván migránsokat 
Magyarországra telepíteni a kvóta-
rendszerrel. Tehát fel sem merülhet, 
hogy Miskolcon esetleg „gyűjtőtábo-
rok”, „migránstelepek” épüljenek – 
szögezte le Kriza Ákos. 

Coleen Bell amerikai nagykövet 
Számozott utcákbeli látogatásával 
kapcsolatban a polgármester elmond-

ta: tudomása volt erről, a látogatás 
céljáról azonban őt sem tájékoztatták. 
– A miskolciak megbízták a városve-
zetést a nyomortelepek felszámolásá-
val, ezt 35 ezer aláírással szentesítet-
ték. Nekünk az a feladatunk, hogy 
végrehajtsuk a városlakók akaratát. 
Ezen az úton megyünk tovább, jog-
szerűen, a törvények betartásával. A 
XXI. század Miskolcát építjük, s azt 
nem lehet nyomortelepekkel – emel-
te ki Kriza Ákos. A Miskolc Holnap 
szerkesztői várják a nézők kérdéseit 
is, melyekre a következő műsorokban 
kaphatnak választ Miskolc polgár-
mesterétől.

Mintegy kétszáz, hazánkban honos növényfaj, termé-
szetes csapadék-elvezetés és termálvíz-hasznosítás – 
Magyarország első ökostrandján mindent a Green City 
előírásainak megfelelően alakítottak ki. A végered-
ményt a szakemberek is elismerték a Miskolctapolcai 
Strandfürdőben tett, múlt heti látogatásuk alkalmával.

Lits Bernadett tervező elmondta, nagyon tetszik neki 
a növényválasztás, a kivitelezés minősége. A fürdő épí-
tésénél különösen figyeltek a természeti értékek megőr-
zésére. Betont szinte alig használtak, a sportpályákat is 
vízáteresztő anyaggal burkolták. Kosztka Ernő, a Ma-
gyar Kertépítők Országos Szövetségének elnöke a tereket 
díszítő növényeket emelte ki, amelyek „felveszik a nekik 
szánt funkciókat”. Csaknem kétszáz, Magyarországon 
honos növényt lehet megtalálni a fürdő területén.

Az ország első ökostrandjánál arra is figyeltek, hogy az 
esővizet természetes körülmények között medencébe gyűjt-
sék, így a benne lévő tápanyagokat a vízi növények haszno-
sítani tudják. Bieber István, a Green City Nonprofit Kft. 
Miskolc részéről úgy fogalmazott, a strand számos értékes 
szegmensét bemutatja az élővilágnak. Az építkezés során 
csupán egyetlen egy fát vágtak ki és 48 újat ültettek. 

Nagy port kavart Jakab Péter a miskolci Jobbik frakci-
óvezetője, aki keddi sajtótájékoztatóján azt állította, a 
Salkaházi Programban a Fásy Mulatóval és az évi tíze-
zer forinttal a Fidesz „megvásárolja” a nyugdíjasokat. 
A hír kikerült a Salkaházi Program hivatalos közössé-
gi oldalára, ahol nagy felháborodást keltett a nyugdí-
jasok körében. 

A hír kapcsán kommentelő szépkorúak döntő többsége 
kikérte magának a Jobbikos politikus tiszteletlen és gú-
nyos hangnemét. A hozzászólások leginkább azt sérel-
mezték, hogy a Jobbik egy ledolgozott élet után úgy te-
kint a miskolci nyugdíjasokra, mintha csak buliznának. 
A kommentek között ilyen és ehhez hasonló mondatok 
szerepelnek: „Nyugdíjasokba belerúgni’ De tényleg, szé-
gyelljék magukat a jobbikosok”. „Mi az, hogy csak bu-
lizunk!!! Miskolcon születtem 43 évet ledolgoztam, két 
gyermekemet tisztességgel felneveltem, három unokámat 
nevelgetem!!! Azt hiszem, megérdemeljük ezt a kis kikap-
csolódást!!!” „Már ezt is sajnálják tőlünk? Szégyelljétek 
magatokat, milyen emberek vagytok? Nektek nincsenek 
nyugdíjas szüleitek?” A nyugdíjasokat megalázó és velük 
gúnyolódó jobbikos magatartás miatt Kriza Ákos polgár-
mester is értetlenségét és szomorúságát fejezte ki a Mis-
kolc Holnap című televízió-műsorban.

Magyarország első ökostrandján

„Nyugdíjasokba belerúgNI…”
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Hét egy ágyas szülőszobát ala-
kítottak ki a MISEK Szülésze-
ti Osztályán. Az új bútorokkal, 
modern eszközökkel felszerelt 
helyiségekkel az otthonszülés kö-
rülményeit szeretnék biztosítani 
a kismamáknak.  

Mostantól tehát nem csupán 
a gyermekágyas időszak, hanem 
maga a szülés is otthonosabb körül-
mények között zajlik majd, az ala-
pítványi támogatással létrehozott 
szülőszobákban. A baba és a mama 
biztonságáról őrzőmonitor-rend-
szer, az otthonos légkörről pedig 
meleg színek, ízléses dekoráció és 
új bútorok gondoskodnak. Lőkös 
Béla, a MISEK Szülészeti- és Nő-
gyógyászati Osztályának osztály-
vezető-főorvosa úgy fogalmazott, 
változik a világ, mindenütt a csalá-
dias, otthonos szülés, szülőszoba ke-
rül előtérbe. Ennek szeretnének itt 
is megfelelni. A kórház igazgatója 
szerint a beruházással olyan magas 
színvonalú ellátás valósulhat meg, 

amely csak egyes vezető kórházak-
ban, illetve magánklinikákon ta-
lálható. Tiba Sándor emlékeztetett, 
a szülészet fejlesztése 2008-ban az 
épület teljes felújításával kezdődött. 
– VIP kórtermeket alakítottunk ki, 
korszerűsítettük az újszülött részleg 
felszerelését, és most itt van ennek 
a hét szülőszobának a megújítása. 
Szeretném hangsúlyozni, hogy ezek 
térítésmentesek, bár a környezetük 
és az egész miliőjük alapján nyugod-
tan lehetne akár finanszírozást is 
kérni érte – hangoztatta az igazgató.

Az otthonszülés  
élményét adják 
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Jelentős mérföldkövéhez érkezett a 
Miskolc Térségi Konzorcium. Csak-
nem négyéves hulladékgazdálkodási 
fejlesztési szakasz zárul le, amelynek 
keretében mintegy hétmilliárd forint 
ráfordítással, egy nyugat-európai 
mintájú, egyedülálló hulladékgazdál-
kodási rendszer épült ki.

Szerdán ünnepélyes keretek között 
adták át a „Miskolc és Térsége Hul-
ladékgazdálkodási Rendszerének fej-
lesztése eszközbeszerzésekkel” című 
projekt keretében, eddig megérkezett 
eszközöket. Az új kommunális hulla-
dékgyűjtő járműveket meg lehetett te-
kinteni a városházánál. A gyűjtőjármű-
vek külső megjelenésének tervezését a 
gyerekekre bízták, rajzpályázatot hir-
dettek iskolások és óvodások számára. 
A felhívásra több mint 350 rajz érkezett, 
melyből három kategóri-
ában öt díjazott alkotást 
mutattak be. A legjobb 
rajzok óriásmatricákon 
kerülnek fel az új jár-
művekre. 

A rendezvényen a 
Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium képvi-
seletében Major Gábor 
Zsolt, a Közműfejlesztési 
Programok Főosztályá-

nak vezetője tartott ünnepi beszédet, 
majd Pfliegler Péter alpolgármester is-
mertette a projekt jelentőségét. Miskolc 
önkormányzata – mint a Miskolc Tér-
ségi Konzorcium gesztor önkormány-
zata – 2015-ben támogatási szerződést 
kötött a hulladékkezelési közszolgálta-
tás fejlesztésére. A 2 milliárd 716 millió 
596 324 forintos, vissza nem térítendő 
támogatásból megvalósuló projekt leg-
főbb célja a komplett vegyes hulladék-
gyűjtési rendszer fejlesztése. 

Ennek a lakosság közvetlenül is él-
vezni fogja az előnyeit. Az AVE-tól való 
különválást 

k ö v e -
tően 

a teljes szállítási, hulladékkezelési rend-
szert ki kellett építeni. A projekttel ez a 
folyamat most lezárult. Minden új autó, 
edény a MiReHuKöz, végső soron pe-
dig az önkormányzatok tulajdona lesz 
– nem kell többé járműveket és egyéb 
eszközöket bérelni. A cég eszközpark-
ja 39 új, különböző funkciók ellátásá-
ra alkalmas gyűjtőjárművel, 63 acél-
konténerrel, 52 ezer új hulladékgyűjtő 
edénnyel, 160 szelektív gyűjtőszigettel, 
és egy olyan chipes rendszerrel bővül, 
amely a legmagasabb szintű szolgál-
tatást végző cégek közé emeli a MiRe-

HuKözt. A beruházás kereté-
ben 85 ezer kukát látnak el 
olyan elektronikus eszköz-
zel, amely méri az üríté-

sek gyakoriságát, s így 
igazságosabb díjfizetést 
tesz lehetővé. Ingyen 
biztosítják az új hulla-
dékgyűjtő edényeket, 

megszűnnek az anyag-
fáradás okozta repedé-
sek, törések miatti kelle-

metlenségek. 

„EgyEdülálló  
hullAdékgAzdálkodási  
rEndszEr épült ki”

Miskolc térségi konzorcium

Csúcsminőségű, információs 
LED falakat állítanak fel a Szin-
va teraszon, a Szent István téren, 
a Generali Arénánál és az Avasi 
Gimnáziumnál. 

Miskolc önkormányzata az Új 
Széchenyi Terv Észak-magyar-
országi Operatív Program támo-
gatási rendszeréhez benyújtott 
„Miskolc a Digitális Város” című 
projekt keretében nyert forrást, 
digitális terek kialakítására. A kö-
zeljövőben kihelyezésre kerülő, 
nagy felbontású, csúcsminőségű 
LED falakon időjárási, közlekedé-
si, és más közérdekű információk-
ról, sport, közéleti, kulturális ese-
ményekről, programokról, helyi 
hírekről tájékozódhatnak a mis-

kolciak, valamint az idelátogató 
turisták.  

A beruházás az ÉMOP kereté-
ben, az Európai Unió és a magyar 
állam támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.

Téliesítik a Selyemréti Strandfürdőt október 26-a és november 1-je kö-
zött A hétfőn kezdődő, egy hetes leállás során sátor kerül az 50 méteres 
úszómedence fölé és elvégzik a gépházak, valamint a medenceterek kar-
bantartását is. A november 2-ai, hajnali, 4:30-as nyitást követően a kinti 
medencék közül a dögönyöző medence is üzemel majd, 36-38 oC fokos 
vízzel. Tizenöt fős, lávaköves finn szauna is várja a vendégeket a fedett 
úszómedencén kívül. Az október 26-a és november 1-je között érvény-
ben lévő bérleteket 7 nappal meghosszabbítja a strandfürdő vezetése.

Téliesítik a strandfürdőt

információs lEd falak  
Miskolcon 

Miskolc és partnerei ismét saját 
standdal jelennek meg az Au-
tomotive Hungary Nemzetközi 
Járműipari Beszállítói Szakkiállí-
táson, melyet idén október 28-30. 
között rendeznek meg, a Hungexpo 
területén. Pfliegler Péter alpolgár-
mester szerint az expo kitűnő al-
kalom arra, hogy bővítse partneri 
hálózatát Miskolc.

Miskolc és partnerei az elmúlt évi 
szakkiállításon is saját standdal je-
lentek meg. A város szerepe azóta 
nőtt az autóalkatrész-gyártásban, a 
beszállítói iparban – emelte ki Pfli-
egler Péter. Az alpolgármester ezt 
elsősorban a Takata 
és a Bosch erősödé-
sével magyarázta, de 
jelentősen javít a po-
zíciónkon az is, hogy 
a Miskolci Egyetem 
járműipari mérnök-
képzést indít.

Miskolc szabad 
munkaerőt, képzett 
szakembereket és te-
rületet is tud adni a 
letelepülni szándéko-
zó cégek számára. A 
miskolci standnál az 
érdeklődők informá-
ciókat kaphatnak a már letelepült és 
sikeresen működő cégekről és azok-
ról az intézményekről, amelyek segít-
hetik az új befektetők letelepedését. 
Bemutatják azt a számtalan oktatási, 
turisztikai és kulturális lehetőséget is, 
amiket Miskolc az idetelepülők és csa-
ládjaik számára nyújtani tud. Miskolc 
önkormányzata mellett kiállít a stan-

don a Miskolc Holding Zrt., a Robert 
Bosch Energy and Body Systems Kft., 
a Takata Safety Systems Hungary Kft., 
az Észak-magyarországi Autóipari 
Klaszter (NOHAC), a PATEC Precisi-
on Kft., a Shinwa Magyarország Pre-
cíziós Kft., a Miskolci Egyetem, a Bay 
Zoltán Alkalmazott Kutatási Köz-
hasznú Nonprofit Kft. Logisztikai és 

Gyártástechnikai In-
tézet, a B.-A.-Z. Me-
gyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, valamint 
a Miskolci Felnőtt-
képző Központ Kft.  – 
Úgy érezzük, Miskolc 
megérett rá, hogy egy 
autógyártó is ide tele-
püljön. Mint ismert, 
Orbán Viktor mi-
niszterelnök és Kri-
za Ákos polgármester 
együttműködési meg-

állapodást írt alá egyebek mellett egy 
ezerhektáros ipari terület kialakításá-
ról. A modern városok program kere-
tében további fejlesztéseket támogat a 
magyar kormány, amelyek a befekte-
tők ide érkezését is elősegítik. Számí-
tunk a már itt lévő befektetők további 
fejlesztéseire is – hangsúlyozta az al-
polgármester.

„Miskolc MEgérEtt rá, hogy Egy 
Autógyártó is idE tElEpüljön”
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A Miskolci Egyetemen október 22-én délelőtt emlékeztek a 
forradalmi eseményekre, melynek az intézmény Miskolcon 
az egyik meghatározó helyszíne volt.

 Itt alakult meg, s tartott 
nagygyűlést 1956. október 
22-én a Diákparlament, itt 
fogalmazták meg követelé-
seiket a résztvevők. A meg-
emlékezést az egykori nagy-
gyűlés helyszínén tartották, 
ahol Pelczné Gáll Ildikó, az 
Európai Parlament alelnöke 
mondott ünnepi beszédet.

- A magyar forradalom 
egyik óráról a másikra tört 
ki, mert egy nép azt mond-
ta, hogy elég volt! A kommu-
nisták azt hitték, egy nemzet 
múltját végképp el lehet tö-
rölni, feladja szabadságát, 
kultúráját, önrendelkezé-
sét, határait.  A magyarokat 
azonban nem ilyen fából fa-
ragták! – emelte ki Pelczné 
Gáll Ildikó. Mint mondta, 
a mai kornak is megvan-
nak a kihívásai. 1956-ban 
az elnyomók ellen lázadtak 
fel fiataljaink, ma pedig a 
szabadságot és az értékein-

ket védelmezzük. Százez-
rek menetelnek Európa felé 
és milliók állnak készen az 
indulásra. - A legfontosabb, 
amire ’56-os fiataljaink 
megtanítottak: nem hagy-
hatjuk, hogy a kívülről ér-
kező kritika letérítsen ben-
nünket a belső iránytűnk 
által jelzett útról! – emelte 
ki az EP alelnöke, hozzátéve, 
hogy az EU-ban sajnos ma 
is vannak olyan alkalmat-
lan vezetők, akik megkér-
dezésünk nélkül, felettünk, 
helyettünk akarnak rólunk 
dönteni. - Így volt ez 1956-
ban is, a magyarok válasza 
azonban ma is ugyanaz: Ma-
gyarország meg fogja védeni 
magát és határait, meg fogja 
védeni a szabadságát! – han-
goztatta Pelczné Gáll Ildikó. 
A központi ünnepség után a 
résztvevők koszorúkat, virá-
gokat helyeztek el a forrada-
lom egyetemi emlékhelyein.  

A Borsod-Aba-
új-Zemplén Me-
gyei Kormány-
hivatal is ünnepi 
megemlékezéssel 
tisztelgett a forra-
dalom és szabad-
ságharc hősei és 
mártírjai előtt ok-
tóber 22-én este. 
Az ünnepségnek a 
Művészetek Háza 
adott otthont.

- 1956 október 23-án hosz-
szú, csendes és béketűrés-
ben töltött idő után, ősi erő-
vel szakadt fel az életösztön a 
magyar népből – fogalmazott 
beszédében Demeter Ervin 
megyei kormánymegbízott. A 

magyar nemzet ezer év alatt 
megtanulta, hogy a szabad-
ságról, a hazáról nem elég csak 
beszélni – tette hozzá. A sza-
badságért, a hazáért harcolni 
kell a háborúban és tenni kell 
a békés hétköznapokban. Mi, 

magyarok ezt 
megtanultuk és 
emiatt vagyunk 
itt ma Euró-
pa szívében – 
hangsúlyozta. 

- A mai kor-
nak is megvan-
nak a kihívásai 
– utalt Deme-
ter Ervin az eu-
rópai és a ma-
gyar határok 
mentén kiala-

kult válsághelyzetre. - Az eu-
rópai nemzeteket, a biztonsá-
got, a hitet ma olyan veszély 
fenyegeti, ami veszedelme-
sebb mindennél, amivel Eu-
rópa valaha is találkozhatott 
– emelte ki beszédében. Mint 

mondta, napjainkban világ-
történelem egyik leginten-
zívebb népvándorlása, gya-
korlatilag Európa szervezett 
megszállása zajlik. A magya-
rok válasza pedig minderre 
ma is az, ami 1956-ban: Elég 
volt! Magyarország meg fog-
ja védeni magát, a határait és 
a szabadságát – hangoztatta 
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye kormánymegbízottja. Az 
eseményen beszédet mon-
dott Bogár László közgazdász, 
egyetemi tanár is, a rendez-
vényt az Avasi Gimnázium 
irodalmi színpadának mű-
sora színesítette, Dinnyés Jó-
zsef, Radnóti-díjas zeneszerző 
- előadóművész közreműkö-
désével.Elhunyt Bekes Dezső 

Életének 80. évében elhunyt Bekes 
Dezső aranytollas újságíró, Miskolc 
város Pro Urbe díjas kitüntetettje.

Bekes Dezső a miskolci újságírás 
emblematikus alakja. Nem csupán 
főszerkesztője volt az egykori Déli 
Hírlapnak, írásaival is rendszeresen 
találkozhattunk a lapban. Rendszere-
sen publikált az Új Hírnök hetilapban, 
a MiNap-ban, éveken át felelős szerkesztője volt a Miskol-
ci Kalendáriumnak, meghatározó szerkesztője, munkatár-
sa a Miskolci Tükör nevű, időszakos kiadványnak. Több 
mint tíz éven át tevékenykedett a Miskolci Városszépítő 
Egyesület elnökeként, tárcáiból 2005-ben könyv jelent meg 
Békaeső címmel. Ugyancsak az ő nevéhez fűződik a Tíz 
nap Miskolcon című kötet, amely a városba látogató turis-
tákat segítette az eligazodásban. Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata 2005-ben Pro Urbe díjjal jutalmazta, 
a Magyar Újságírók Országos Szövetsége pedig 2007-ben 
aranytoll elismerésben részesítette. 

Szakmai konferenciával ünne-
pelték a napokban a miskolci 
városházán a hospice ellátás 
világnapját, és az Erzsébet 
Hospice Alapítvány létrejötté-
nek huszadik évfordulóját.

A hospice szemlélet szerint a 
halál az élet természetes része. 
Fontos, hogy a betegek életük 
utolsó percéig méltóságban él-
jenek – ehhez tud testi, lelki, 
szociális és spirituális segítsé-
get nyújtani a hospice ellátás. 
Az Erzsébet Hospice Alapít-
vány évente több mint félezer 
beteggel kerül kapcsolatba, a 
Semmelweis Kórházban mű-

ködő hospice házban ebből 
300-at kezelnek. - A dagana-
tos betegség testi-lelki szen-

vedések komplex terhét rakja 
mind a betegre, mind a család-
ra. A hospice szolgálat elsősor-

ban a végstádiumban 

lévő betegeknek segít elviselni 
a szenvedést – mondta el Sim-
kó Csaba, az Erzsébet Hospice 
Otthon osztályvezető-főorvo-
sa. A MISEK-ben lévő hospice 
otthonban 20 beteget tudnak 
folyamatosan ápolni. Kiss Gá-
bor alpolgármester előadásá-
ban kiemelte: komoly jellem-
zője egy-egy társadalomnak, 
hogyan képes kezelni, segíteni 
azokat, akik nem képesek ön-
maguk ellátására. – A hospi-
ce szükségességét, fontosságát, 
és a szakemberek elszántságát 
igazolja, hogy a szervezet 20 év 
után így működik – emelte ki 
Kiss Gábor. 

Máger Ágnes festőművész kapta idén a Kartal-Veczán díjat. Az elis-
merést kedden adták át a Művészetek Házában, a Nemzeti estélyen, me-
lyet tizenegyedik alkalommal rendezett meg a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetségének (KÉSZ) miskolci csoportja, valamint az Eszmék és Értékek Ala-
pítvány. Az ünnepségen az 1956-os forradalomról is megemlékeztek.

Az emlékplakettet Veczán Pál özvegyétől és Kalna Zsolttól, a minorita rend 
tartományfőnökétől vehette át Máger Ágnes. Alakszainé Oláh Annamária, a 
KÉSZ miskolci csoportjának elnöke úgy fogalmazott: a festőművész gyönyörű 
képeivel, varázslatos személyiségével, miskolci lokálpatriotizmusával, művészet-
pártolásával, nem utolsó sorban pedig alázatos hitével érdemelte ki az elismerést. 

Nemzeti estély: átadták a Kartal-Veczán díjat

HúszéVes a MisKolci Hospice MozgaloM

Megemlékezés 
az egyetemen

„európa szerVezett 
Megszállására 
1956 is 
Megadja 
a Választ”



A városi ünnepségsorozat kereté-
ben, október 23-án délután négy 

órától koszorúzással tiszteleg-
tek a forradalom hősei előtt a 

Hősök téri emlékműnél. Az 
eseményen Csöbör Katalin 

országgyűlési képviselő 
mondott beszédet. 

Kiemelte: az 1956. október 23-a és 
november 4-e közötti 12 nap nem-
csak a magyar történelem egyik 
legfontosabb fejezete, de világtör-
ténelmi esemény is. Ezt ünnepel-
jük ma, amikor megint történelmi 
idők szélvihara örvénylik körülöt-
tünk. Ma már elfogadott tény, hogy 
az 1956-os magyar forradalom volt 
a Szovjetunió bukásának első elői-
déző eseménye, a kommunizmus 
végének a kezdete. Pedig a szovjet 
típusú diktatúra egyformán elnyo-
mott más népeket is. Sőt, lehet, hogy 
egyik-másik kommunista ország-
ban még nagyobb volt a terror. Még-
is nálunk tört ki a forradalom. – A 
történelem sosem áll meg! – han-

goztatta a képviselő. Európa több 
millió nehéz sorsú, muzulmán val-
lású ember betelepedési területévé 
vált. Egyelőre megmondhatatlan, 
hogy ez a folyamat milyen méreteket 
fog ölteni, s hová vezet. Ébereknek, 
erőseknek, és előre látóknak kell 
lennünk! Az 56-os forradalom azt 
tanítja nekünk, hogy a függetlensé-
günk, a keresztény hagyományaink 
feladása a végünket jelenti – hangsú-
lyozta Csöbör Katalin. 
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Idén is koszorúkat, virágokat helyeztek el október 23-án az 1956-os 
forradalom és szabadságharc miskolci emlékhelyein a városi önkor-
mányzat, pártok, intézmények, civil szervezetek képviselői. 

A megemlékezések pénteken dé-
lelőtt a Zsolcai kapui emléktáblánál 
kezdődtek, majd a hagyományoknak 
megfelelően a Szentpéteri kapuban 
folytatódtak, a Romek emlékoszlop-
nál. Romek Strzałkowski lengyel fiú 
volt, aki 1956-ban, 13 évesen Poznań-
ban halt meg, lelőtték az ottani mun-
kásfelkelés során. A poznańi esemé-
nyek a magyar forradalom nyitányát 
jelentették.

Misley Emese szintén 13 évesen 
vesztette életét, Miskolcon, a forrada-
lom során. Az ő emléke előtt a Mun-
kácsy-közben tisztelegtek. A hősi 
halált halt gyermekek emlékhelyei-
nél iskolák – a Szentpéteri kapuban 
a Petőfi Sándor és a Rónai Ferenc, a 
Munkácsy köznél pedig a Bársony Já-

nos Általános Iskola – diákjai adtak 
műsort.

A megemlékezés koszorúit he-
lyezték el a forradalom évforduló-
ján Nagy Imre mártír miniszterel-
nök belvárosi emléktáblájánál, Nagy 
Attila színművész mellszobránál a 
Miskolci Nemzeti Színház előtt és a 
Földes Ferenc Gimnázium falán ta-
lálható Széchenyi-emléktáblánál is. 

Délután egy órától Szabó Lőrinc em-
léktáblájánál, majd a megyeháza főbe-
járatánál, a megyei munkástanácsok 
emléktáblájánál folytatódtak a meg-
emlékezések. Szintén koszorúzással és 
a Komlóstetői Általános Iskola diákja-
inak ünnepi műsorával tisztelegtek a 
Kerpely Antal utcában, a DIGÉP mun-
kásgyűlés emléktáblájánál.

KoszorúzásoK,  
megemléKezéseK

Október 25-én a fővárosba utazott a DIMÁVAG, a Nehézszerszámgépgyár 
és az egyetem közös küldöttsége – amelyet elkísért Földvári Rudolf, a megyei 
pártbizottság első titkára is. A delegációt Nagy Imre miniszterelnök fogadta, 
aki elismerte a DIMÁVAG 21 pontos követelését. Távollétükben hatalmas fel-
vonulás színhelye lett Miskolc. Több tízezres tömeg hullámzott a város utcáin, 
majd az Egyetemvárosban tartottak nagygyűlést, amelyen sztrájkbizottságot 
választottak. Elnökévé Rozgonyi Ernőt, helyetteseivé Papp Miklóst (DIMÁ-
VAG), Jekkel Bélát (megyei tanács) és Horváth Gyulát (egyetem) választották.

Október 26-án reggel több ezres 
tömeg vonult a városi majd a me-
gyei rendőrkapitányság elé, a le-
tartóztatottak szabadon engedését 
követelve. Az emberek megroha-
mozták a kapukat, válaszul sortűz 
dördült. Összesen 16 halálos áldo-
zat lett, sokan megsebesültek. A 
tömeg előbb elmenekült, később 
azonban visz-
szatért. Meg-
ost romolt a 
az épületet, a 
népharagnak 
október 26-
án, illetve 27-
én összesen 
hét személy 
(r e n d ő r ö k , 
ÁVH-sok és 
egy civil) ál-
dozata volt. 
Az események hatására a megyei mun-
kástanács vezetőinek egy része elmene-
kült, csupán Nagy Attila és Papp Mik-
lós maradt a helyén, akik az egyetemi 
Diákparlamenttel, az üzemekkel, a 
rendőrség és a honvédség képviselőivel 
együttműködve hozzáláttak a nemzet-
őrség megszervezéséhez. Egy-két nap 

alatt sikerült visszaállítani a közrendet. 
Megkezdődött a pártok szervezése, lét-
rejött az SZDP, a Nemzeti Parasztpárt 
és a Független Kisgazdapárt intézőbi-
zottsága. Október 31-én tartotta alaku-
ló ülését a Miskolci Nemzeti Bizottság, 
amely a forradalmi napokban Miskolc 
vezető szervezete lett. Elnökéül Gálffy 

Imrét vá-
lasztották, aki 
1945 és 1947 között 
Miskolc polgármestere is 
volt. A Miskolci Nemzeti Bi-
zottság november 3-án tartotta utolsó 
ülését, amelyen határozatot hozott az 
üzemek kommunista vezetőinek levál-

tásáról. A novemberben bevonu-
ló szovjet csapatokat Mezőkövesd 
előtt a forradalmárok megpró-
bálták feltartóztatni, sikertele-
nül. Rövid életű volt az egyetem 
területén szervezett fegyveres 
ellenállás is. A szovjet csapatok 
árnyékában hatalomra került 
Kádár-kormány véresen megto-
rolta a forradalmat. Miskolcon 

két tömeges pert 
indítottak el. Az 
egyikben első fo-
kon 14, másod-
fokon 7 embert 
ítéltek halálra. 
Balázs Gézát, 
G. Tóth Lászlót, 
Szász Zoltánt, 
Komjáti Feren-
cet, Sikó Dezsőt 
és Nagy Zoltánt 
1957. július 20-

án, Lengyel Lászlót 1957. szeptember 
5-én végezték ki, Budapesten. A másik 
perben, amelyet Szarka József és társai 
ellen folytattak halálbüntetés kiszabá-
sára nem került már sor, a vádlottak 
közül többeket felmentettek, másokat 2 
évtől életfogytig tartó börtönbüntetésre 
ítéltek.                                  somorjai lehel

az 1956-os forradalom miskolci eseményei (2. rész)

„aKi magyar velÜnK tart!”

Október 23-án késő délután a Mis-
kolci Nemzeti Színházban gálamű-
sorral zárult a városi megemléke-
zés-sorozat. A rendezvényen Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere mon-
dott ünnepi beszédet.

Mint fogalmazott, a múltról való 
tiszta, őszinte beszéd az egyik leg-
fontosabb formálója a közösségek-
nek. Ma már nem kell a valóságot, 
érzelmeket, gondolatokat keserű 
tréfákba vagy lemondó legyintések-
be rejteni. Nem kell az új-
ságok sorai között rejtett 
utalásokat, áthallásokat 
keresni. Több mint húsz 
éve őszintén lehet emlé-
kezni ’56 áldozataira és 
mártírjaira, át lehet adni 
az ünnep gondolatát a kö-
vetkező nemzedékeknek. 
„1956 ma a nemzet egye-
sítésének szükségességét 
üzeni nekünk. Az összefogás, a kéz-
nyújtás, a nemzeti megegyezés szük-
ségességét. Merthogy ezzel mindig 
bajunk van nekünk, magyaroknak” 
– hangoztatta Kriza Ákos. 

De szerencsére, időről-időre azért 
sikerült egymásnak vetni a vállun-
kat. Történelmünk nagyrészt meg-
szállók, elnyomók elleni küzdelmek 
sorából áll – tette hozzá a polgármes-
ter. Mint mondta, ma újabb, a koráb-
biaktól egészen eltérő krízishelyzet 
előtt állunk. Ki kell mondani, sajnos 

Európa megszállása zajlik 

jelenleg, amit úgy tűnik, rajtunk kívül 
nem sokan akarnak megakadályozni.

A kontinens történelme során ele-
inte rettegtek tőlünk, majd később 
nemzetünk hősi helytállásának tisz-
teletére Európában minden dél-
ben megkondultak, megkondulnak 
a harangok. Több mint félezer éve. 
Többször megvédtük a tőlünk nyu-
gatabbra, északabbra fekvő államo-
kat, megállítva hódító hordákat, óri-
ás seregeket. Vannak, akik most ismét 
Európa megmentőit látják bennünk. 
Talán most először a történelmünk 

során a mi határozott kiállásunknak 
köszönhetően sikerül megelőzni a 
megszállást. – Ma nem kisebb a fela-
datunk, mint az 56-osoké és az utá-
nuk jövő, „titokban-magyar” generá-
cióké. A nemzet és az ország védelme 
most a mi dolgunk – hangsúlyozta 
Kriza Ákos. 

Az 56-os örökség a tisztaságra szó-
lít fel minket. A hitelességre. 1956 
októberének hősei ugyanúgy küz-
döttek a szellemi felemelkedésért, 
mint a félelem nélküliségért. A mi fe-
lelősségünk, hogy megértsük: a tisz-
tánlátás szükségessége a múltra, a je-
lenre és a jövőre egyaránt vonatkozik 
– zárta beszédét Miskolc polgármes-
tere. Az ünnepségen átadták az „1956 
emléke” című városi versmondó ver-
seny díjait, a Miskolci Nemzeti Szín-
ház művészei pedig „56 izzó ősze” 
című műsorukkal emlékeztek a for-
radalomra.

.„a nemzet és az ország  
védelme most a mi dolgunk!”

világtörténelmi esemény volt!
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Hogy ki a legérdeMesebb a PriMa közöNségdíjra, azt öN döNtHeti el!
Szavazatát leadhatja az Észak-Magyarországból és a Miskolci Naplóból kivágott szavazó szelvényen, illetve interneten a www.voszborsod.hu honlapon 2015. november 4-ig.

Magyar oktatás és köznevelés kategória
1.  IV. Béla ÁltalÁnos Iskola, Hejőkeresz-

túr. Az intézmény a jobb teljesítmény eléréséért integ-
rációs nevelést-oktatást folytat. Nagy hangsúlyt fektet 
a tanulók képességének kibontakoztatására, amelynek 
célja a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése a ne-
velő-oktató munka során. Az iskola a Miskolci Egyetem bázisintézménye, 
Géniusz tehetségpont és a Komplex Instrukciós Program vezető iskolája.

2.  GerGely Péter PÁl zenetanár, karnagy. 1980 óta az 
Egressy Béni Zeneiskola hegedűtanára. 1982-ben megala-
pította a Cardinal Mindszenty Kórust, 1995-ben pedig az 
Egressy Ifjúsági Szimfonikus Zenekart. Tanári munkássá-
gával, mind együttesei által hírnevet szerzett a városnak, a 
régiónak nemcsak az egész országban, hanem külföldön is.

3.  értelmI FoGyatékossÁGGal élők és 
seGítőIk B-a-z. meGyeI érdekVédelmI 
eGyesülete.  Súlyos és középsúlyos értelmi fo-
gyatékos gyerekekkel és felnőttekkel foglalkoznak, 
elsősorban down szindrómás és autista gyerekekkel. 
Az értelmi fogyatékos tagjaikból verbuválódott zenekaruk a Paramuzsikusok. 

Magyar építészet kategória
1.  BodonyI CsaBa építészmérnök. Több település fő-

építésze volt, Tervezőként templomok, oktatási intézmé-
nyek, rendelők, művelődési házak létrehozásában alkotott 
maradandót. Ezek közül néhány Miskolcon: Egészségügyi 
Szakközépiskola, Tudomány és Technika Háza, Miskolci 
Nemzeti Színház rekonstrukció, Barlangfürdő rekonstrukció, Művésze-
tek Háza. 

2.  PuskÁs Péter építészmérnök. A Műépítész Kft. tu-
lajdonosa. Miskolc város közízlését formálta a legjelentő-
sebb közterek (Hősök tere, Szinva terasz) szakrális épületek 
(Deszkatemplom), középületek (Miskolci Egyetem, Zenepa-
lota, Szt. István Barlang bejárati épülete megálmodása, újra-
tervezése által.

3.  rudolF mIHÁly építészmérnök. Hadas Műterem né-
ven építészeti és művészeti társaságot alapított. 2005-től a 
Megyei Építészkamara elnöke. Legjelentősebb munkái: Di-
ósgyőr, Lovagi Tornák Tere, Sárospatak, római katolikus ba-
zilika rekonstrukciója, Füzér, Felsővár rekonstrukciója.

Magyar Népművészet és Közművelődés kategória
1.  GomBos IstVÁn fafaragó, népi iparművész. Alkotá-

sai témái elsősorban a történelem, kiemelten a honfogla-
lás, egyházi-, népi kultúra, a szőlő és borkultúra. Egész 
alakos szobrok, portrék és domborművek őrzik keze 
munkáját, melyek megtalálhatók a világ minden táján és 
Magyarország számos településén.

2.  deBreCzenI sÁndor késkészítő, népi iparművész. 
Világszínvonalon készít többek között késeket, vadászké-
seket, borotvát, kardokat, bicskákat, fokosokat, cukrász-
késeket, késkészleteket. Jelenleg Szkíta kés és Viking kés 
kollekció elkészítésével, illetve vadászkönyv megírásával 
foglalkozik. Több szakmai elismerés tulajdonosa.

3.  zeleIné PaP Bernadett hímző, népi iparmű-
vész. A jellegzetes matyó művészet egyik kimagasló 
egyénisége, továbbörökítője, számos országos pályá-
zat díjazottja. Munkáin keresztül idehaza és külföldön 
egyaránt a magyar kultúra szépségét, értékeit hirdeti. A 
matyó népművészeti egyesület alapítója.

kik nyerik a b.-a.-z. Megyei PriMa díjat 2015-ben? kik kapják a háromszor  
egymillió  forintos PRIMA Díjat és a kettőszázötvenezer forintos Közönségdíjat?

kik kapják Mancs gyönyörű bronz szobrát?
a Vosz B.-a.-z. megyei szervezetének elnöksége minden évben meghirdeti a PrIma díjat, amellyel a megye kulturális, tudományos, oktatási és sport éle-
tének legkiválóbb képviselőit ismerjük el. a megyei PrIma díj várományosai 3 kategóriában indulnak és minden kategóriában 3 jelölt verseng a legjobbnak 
járó kitüntetésért. a kategóriák győztesei 2015. november 7-én a miskolci nemzeti színházban a nagyszabású megyei PrIma díj Gálán vehetik át díjaikat.

Bükkalja Takarékszövetkezet • Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet • Borsod Takarék Takarékszövetkezet • Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet • Azúr Takarékszövetkezet 
Sajóvölgye Takarékszövetkezet • Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet

Gyémántfokozatú főtámogatók:

Aranyfokozatú támogatók: Ezüstfokozatú támogatók:

Fővédnökeink:

Kiemelt médiatámogató:

Bronzfokozatú támogatók:

Médiatámogató:
Zemplén TV • Ózd Városi TV 

Szerencsi TV • Encsi TV
Sajó TV • Vadna TV  

Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft.

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
l  Fizikai állóképesség,  

rugalmasság

Előny:
l 3 év vezetési tapasztalat
l GKI kártya megléte
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
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l  Adventi előkészületek  
kAssán: december 5.: 4.500 Ft/fő

l  Advent szAtmárnémetiben:  
december 5.: 8.000 Ft/fő

l  Advent zAkopAnébAn: 
december 5.: 7.500 Ft/fő

l  Adventi Fesztivál Győrben: 
december 6.:  8.000 Ft/fő

l  Advent bécsben és máriA-
cellben lelki vezetéssel:  
december 12–13.: 34.000 Ft/fő

l  Advent práGábAn:  
december 19–20.: 34.000 Ft/fő

Cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén 
Tel.: 46/344-454

www.koruTak.hu

"

"

ez A kUpon 
500 Ft-ot ér!  
1 ÚtrA 1 Főnek!

20
15

.

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

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

Apróhirdetés
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.

Új üGyFélszolGálAti  
irodát nyit A mireHUköz 

nonproFit kFt.
A mireHuköz nonprofit kft. folyamatosan törekszik a szolgáltatás 

színvonalának emelésére, partnereinek minél magasabb szintű ki-
szolgálására, melynek következő lépcsőjeként új ügyfélszolgálati iro-
dát nyit 2015. november 2-től A miskolc józseF AttilA Út 53. 
szám AlAtt. 

Nem titkolt célunk, hogy ügyfeleink jobb kiszolgálása érdekében most 
már a város két pontján tudjuk biztosítani ügyfélszolgálati tevékenységün-
ket, megkönnyítve ezzel a személyes ügyintézését. 

Ügyfélszolgálati irodáinkban a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsoló-
dó adminisztrációs tevékenység mellett lehetőség van a közszolgáltatási díj 
befizetésére is akár bankkártyás fizetéssel.

Akik nem a személyes ügyintézést választják, azok részére a már megszo-
kott telefonos és elektronikus elérhetőségeinken állunk továbbra is rendel-
kezésre.

Kérdésekkel, észrevételekkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz az 
alábbi időpontokban és elérhetőségeken:

ügyfélszolgálat nyitva tartása miskolc, józsef Attila utca 53. sz. alatt:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek:  8.30–16.30 
Szerda: 8.00–20.00 

ügyfélszolgálat nyitva tartása a miskolc, erenyő út 1. sz. alatt:
Hétfőtől péntekig: 8.00–16.00-ig

ügyfélszolgálataink elérhetősége:
Telefon: 46/200-178, 46/200-179 Fax: 46/200-177 
E-mail: info@mirehukoz.hu



Október 16-án nemzetközi turisz-
tikai konferenciát tartott Bereg-
szászon a Kárpátaljai Magyar Tu-
risztikai Tanács, amelynek témája 
a határon átnyúló kulturális turiz-
musfejlesztése volt. 

A rendezvényen előadóként részt 
vett többek között Ruszinkó Ádám, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium tu-
rizmusért felelős helyettes államtitká-
ra és Péti Márton, a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet igazgatóhelyettese. 

A tanácskozáson előadást tartott a 
határon átnyúló kulturális útvonalak 
fejlesztésének lehetőségeiről a miskol-
ci turisztikai szervezet, a MIDMAR 
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Nagy Jú-

lia. Ruszinkó Ádám az elmúlt idősza-
kot összegző előadásában egyik leg-
jobb gyakorlatként a Miskolcon folyó 
turisztikai gyakorlatot emelte ki. Mint 
mondta, országosan is példaértékű, 
ahogyan egymásra épülnek az ön-
kormányzati és magánszektor attrak-
ciófejlesztései, valamint a turisztikai 
szervezet közösségi szolgáltatás-fej-
lesztései, komplex élménycsomagot 
nyújtva a vendégeknek. Mindehhez a 

legkorszerűbb turisztikai marketin-
geszközöket felhasználó turizmus-
marketing társul. Hozzátette: Miskol-
con ez a komplex turizmusfejlesztés 
2008-hoz képest 37 százalékkal növel-
te meg a vendégéjszakák számát. 

A konferencián, a projekttervezés 
mellett, szóba került a jelenlegi ukrán 
helyzet Kárpátalja turizmusára gya-
korolt hatása is. Elhangzott: a kárpát-
aljai turizmus az elmúlt években 80 
százalékban a magyarországi buszos 
vendégforgalomra épült, amely azon-
ban az elmúlt egy évben 99 százalék-
ban visszaesett. Az Észak-Magyaror-
szágon is tapasztalt Kijev környékéről 
érkező ukrán vendégforgalom életben 
tartja a kárpátaljai fürdőturizmust, 
azonban a falusi- és kulturális turiz-
musban olyan mértékű a forgalom-
csökkenés, amely miatt számos tu-
risztikai szolgáltató kénytelen bezárni 
– miközben a megélhetésükhöz más 
alternatíva nem áll rendelkezésre. Az 
előadók mindegyike kiemelte: Bereg-
szász, Ungvár és Munkács környéke 
biztonságos terület, ahová az év min-
den szakában szeretettel várják a ma-
gyarországi vendégeket. 

A közlekedési eszközök fejlődé-
se, az ellátási viszonyok javulása, 
a személyes biztonság növekedé-
se és nem utolsó sorban az, hogy a 
fejlett országok társadalmainak a 
XVII-XVIII. századtól már voltak 
olyan rétegei - a nemességen kívül 
is - akik pénzt és időt tudtak áldoz-
ni arra, hogy pusztán élvezet 
és szórakozás céljából keres-
senek fel más tájakat, helye-
ket erős lökést adtak annak a 
tevékenységi körnek a kiala-
kulásához, amit összefoglaló-
an turizmusnak, idegenforga-
lomnak nevezünk. 

Magyarországon az idegen-
forgalom és az ahhoz kapcso-
lódó szolgáltatásrendszer lé-
nyegében a XX. században 
alakult ki. A XIX. század máso-
dik felének, XX. század elejének 
nagyarányú vasútépítkezései meg-
teremtették a kellő alapot az ide-
genforgalom fellendülésének is. 
Magyarországon a századelőn, sőt 
még a két világháború között is az 
idegenforgalom propagálásának 
fontos színterei voltak az egyesüle-
tek és szövetségek. 

E téren Miskolc és Kassa, mint a 
felsőmagyarországi régió két nagy 
városa országos szinten is élen járt, 
hiszen más magyarországi vidé-
kekhez képest viszonylag korán 
1912-ben már megszervezte az or-
szágban másodikként a gróf Teleki 

Sándor által 
kezdeménye-
zett Felsőma-
gyarországi 
Idegenforgal-
mi Egyesüle-
tet. Felsőma-
gyarországon, 

ahol az elcsatolások következtében 
Miskolc nagyságánál fogva és jog-
állása miatt (1909-től törvényható-
sági joggal felruházott város) köz-
ponti helyzetbe került, megszületett 
az 1920-as évek elején a Nagy-Mis-
kolc koncepció. Ennek a nagyszabá-
sú tervnek apostola és legfőbb kez-
deményezője Hodobay Sándor, aki 
1922-től 1935-ig Miskolc város pol-
gármestere volt. Ő volt az aki felis-
merte, hogy egy modern, közpon-
ti szerepkörben lévő nagyvárosnak 
nem elég csak a város belső képét, 
infrastruktúráját fejleszteni, hanem 
szükség van a település megismer-
tetésére országhatáron innen és túl. 

Rögtön, az első világhábo-
rú után 1923-ban alakult meg 
a Miskolci Erzsébet fürdőrész-
vénytársaság, Hodobay Sán-
dor elnökletével. 1924. október 
8-án újabb egyesület alakult 
Miskolcon a turizmus és ide-
genforgalom előmozdítására, 

a Miskolci Jogász Turista Egyesület 
és 1926. február 27-én az Észak-Ma-
gyarországi Idegenforgalmi Szövet-
ség. Az 1925-ben megalakult Ma-
gyar Idegenforgalmi Érdekeltségek 
Szövetségének felhívása, miszerint 
a „vidéki Magyarország” is alakítsa 
meg saját idegenforgalmi szövetsé-
geit az országban először Miskolcon 
talált megértésre. 1926-ban alakult 
meg a Bükk- és Mátravidéki Au-
tomobil Club. Az 1920-as években 
Miskolcon az idegenforgalom fellen-
dítéséért munkálkodó egyesületek 
céljai és kis túlzással vezetőségei is 
azonosak voltak. (Folytatjuk)                

Somorjai LeheL

Az adventi kirándulások lényege, 
hogy az utasok lélekben rá tudja-
nak hangolódni a közelgő ünne-
pekre. Feladatunknak érezzük, 
hogy az emberekhez közelebb 
hozzuk az advent hangulatát – 
mondta el Drótos Emese, a Ko-
lombusz Tours utazásszervezője, 
ünnepi kínálatukról nyilatkozva. 

Kiemelte, ebben az időszakban 
teljesen más arculatát láthatjuk a 
városoknak, mint egy-egy nyári 
vagy tavaszi látogatás alkalmával. 
Az egyébként is csodálatos kör-
nyezet ilyenkor még szebbé, meg-
hittebbé válik. 

Az adventi vásároknak Euró-
pa-szerte nagy hagyományuk van. 
A kivilágított terek, utcácskák, a 
forralt bor, mézeskalács és a puncs 
illata, körülöleli az utasokat, át-
melegíti lelküket. Az idegenveze-
tők is igyekeznek rávilágítani az 
advent lényegére, segíteni az ün-
nepi készülődést. Idén is szervez-
nek utat többek között Máriacell-
be, amely ebben az időszakban 
különösen szép arcát mutatja. Itt 

láthatjuk Európa legnagyobb ad-
venti koszorúját, s időznek kicsit 
Bécsben is, ahol adventi koncertet 
hallgathatnak az érdeklődők.

Azok számára, akik nem szeret-
nének messzire menni, kassai utat 
kínál a Kolombusz Tours. Kassán a 
kivilágított főutca páratlan látványt 
nyújt. Az egynapos utakat kedvelők 

figyelmébe ajánlják még pozsonyi, 
zakopanei útjaikat, melyek szin-
tén feledhetetlen élményt kínálnak. 
Újdonságként ellátogatnak az im-
már 15. alkalommal megrendezett 
győri adventi fesztiválra, ahol szí-
nes programokkal kápráztatják el 
az érdeklődőket. Ezekre az utakra 
még vannak szabad helyek. 

Jövőre számos színes zarándo-
kutat tervezünk, újdonság lesz 
például „Párizs és francia szen-
tek nyomában” elnevezésű út, s az 
elmaradhatatlan római, lourdesi 
zarándoklatokra is szeretettel vár-
juk a jelentkezőket - nyilatkozta 
Drótos Emese. A meglévő 1-2 na-
pos utak mellett, jövőre 4-5 napo-
sak is lesznek. 

Példaértékű Miskolc  
turizmusfejlesztése

Múlt és jelen Miskolci Napló8

A lillafüredi Palotaszálló 1925 és 1929 között épült a Hámori-tó mellett, 
Lux Kálmán tervei alapján, neoreneszánsz stílusban – állami beruházás-
ként. A környék már ezt megelőzően is kedvelt kiránduló- és üdülőhely 
volt, szálloda, étterem várta az idelátogatókat és számos magánvilla   épült 
az üdülőtelepen. A Palotaszálló építéséhez komoly tereprendezésre volt 
szükség, amit Révay Ferenc erdőmérnök vezetésével végeztek el. Az építési 
plató kialakításakor felhalmozódott kőzetanyagból épültek a szálló függő-
kertjei, a Szinva vízesését és az Anna-barlang bejáratát áthelyezték. A lilla-
füredi kisvasúton megvalósították a személyszállítást, Miskolc és Lillafüred 
között autóutat építettek, alagutakat fúrtak. A Palotaszálló már 1929-ben 
elkészült, de a felavatására csak 1930-ban került sor – visszafogott ünnep-
ségsorozat keretében. 1945-ig a vendégek elsősorban a korabeli elit köreiből 
kerültek ki, kongresszusokat, konferenciákat rendeztek, híres személyisé-
geket láttak vendégül.                                                            fotó: mocSári LáSzLó

akkor...

...éS moSt

a vároS éS térSége  
idegeNforgalMáNak törtéNetéből  

(1. rész)

Meghitt adveNti élMéNyek„a legjobb gyakorlat”



Hiába kapaszko-
dott a Szekszárd 
Miskolcon, ke-
mény küzdelem-
ben, ismét a di-
ósgyőri lányok 

kerekedtek fe-
lül, három 
ponttal le-
győzve a ne-

gyedik negyedben 
felzárkózó vendé-
geket a Női Kosár-
labda NB I szerdai 
játéknapján. (Női 
Kosárlabda NB I. 
Akuinvent DVTK 
– KSC Szekszárd 
60–57 (18–20, 13–
8, 18–13, 11–16). 

A DVTK 1-0-ra győzött az 
újonc Vasas otthonában 
a labdarúgó OTP Bank 
Liga múlt szombati, 12. 
fordulójában, ezzel első 
idegenbeli sikerét aratta a 
szezonban.

Néhány perc kivételével 
a házigazda angyalföldiek 
mezőnyfölénye jellemezte 
az első félidőt. A Vasasnak több lehetősége volt – 
akcióból és szögletek után egyaránt – a miskol-
ciak ígéretes ellentámadásokat vezettek, ám gólt 
egyik csapat sem tudott szerezni.

A 70. percben Bognár István kiváló passzát kö-
vetően az egy perccel korábban becserélt Bacsa 
Patrik a házigazdák kapusa felett a hálóba ívelte 

a labdát. Tíz perccel később Lip-
ták Zoltán kezéről pattant le egy 
lövés, ezért büntetőt rúghatott 
a Vasas, ám Remili Mohamed 
gyenge kísérletét Rados vetőd-
ve védte. Egygólos sikerének kö-
szönhetően már nem a Diósgyőr 
rendelkezik a leggyengébb ide-
genbeli mérleggel a mezőnyben. 

A DVTK október 24-én, 
szombaton 17:30 órától játssza 

következő bajnoki mérkőzését, idehaza, az FTC 
ellen. Közel 10 ezer szurkolót várnak, a mérkő-
zést az országos rendőrfőkapitány kiemelt biz-
tonsági kockázatú sportrendezvénnyé minősítet-
te. A rendőrség a rendezvény helyszínét és az oda 
vezető közlekedési útvonalakat is biztosítja, foko-
zott ellenőrzések várhatók.

A hétvégén Miskolcra költözik a Kon-
tinentális Kupa, ahol a DVTK Jeges-
medvék csapata a szlovén, a lett és a 
spanyol bajnokkal méri össze tudását.

Ilyen rangos klubtornát még soha 
nem rendeztünk Miskolcon – kezdte 
a hétfői sajtótájékoztatót Egri István, a 
DVTK Jegesmedvék elnöke. A miskol-
ci Jégcsarnok fennállásának 9 éve alatt 
volt már itt számos felnőtt válogatott 
mérkőzés, nemzetközi torna, utánpót-
lás világbajnokság, amelyek során a 
szervezőgárda megszerezte azt a szük-
séges tapasztalatot, amely egy ilyen ren-
dezvény lebonyolításához szükséges. A 
klubelnök bízik abban, hogy a látvá-
nyos jó mérkőzésekre sok szurkoló lá-
togat ki - az eddigi információk szerint 

érkeznek drukkerek mind a három or-
szágból - és kitűnő hangulat jellemzi 
majd az egész tornát.

Mayer Péter, a DVTK Jegesmedvék 
vezetőedzője elmondta, igyekeztek vi-
deóanyagokat beszerezni az ellenfe-
lekről, ám a legfontosabb a csapat sa-
ját játékának minél eredményesebb 
megvalósítása. Ha a Jegesmedvék azt 
az arcukat mutatják, mint a vasárna-
pi, MAC elleni mérkőzésen, akkor jó 
eséllyel pályázhatnak a csoportelső-
ségre. Az első két napon játszanak a 
miskolciak a két legerősebb ellenféllel, 
a lett és a szlovén bajnokkal, ám a spa-
nyol csapatot sem szabad lebecsülni. 
A vezetőedző kiemelte a hazai pálya 
azon előnyét, amit a fanatikus miskol-
ci szurkolótábor jelent. 

A DVTK Jegesmedvék csapata leg-
utóbbi három meccsét is zsinórban 
nyerte, s egyre magabiztosabb fö-
lénnyel vezet a Jégkorong MOL Li-
gában. Múlt pénteken, ha kiszen-
vedett győzelemmel is, de sikerült 
begyűjteni a három pontot Dunaúj-
városban. (Dunaújvárosi Acélbikák 
- DVTK Jegesmedvék 3-4 (0-1, 1-2, 
2-1). Vasárnap szezon eddigi talán 
legjobb mérkőzésén sikerült idehaza 
ismét kétvállra fektetni, hosszabbítás 
után, a MAC gárdáját. (DVTK Jeges-
medvék - MAC Budapest 4-3 hu. (1-
1, 1-0, 1-2, 1-0). Kedden ismét a Fra-
di ellen játszottak a Macik és ezúttal 
idegenben is sikerült őket legyőzni. 
(Ferencvárosi TC - DVTK Jegesmed-
vék 1-5 (0-2, 0-1, 1-2).
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Asztalitenisz – Hazai környezetben fogadta – s győzte le – az elmúlt hétvégén 
a DVTK-Volán asztalitenisz-csapata a Kiskunfélegyházát. A vendégcsapat ta-
valy még az extraligában szerepelt, így igazi rangadó várt a hazai csapatra. A 
DVTK-Volán játékosai igazán kitettek magukért, igazi csapatként küzdöttek 
egymásért és a nézők is jól szórakoztak, színvonalas mérkőzéseket láthattak. 
NB I. Keleti-csoport, 7. forduló, eredmény: DVTK-Volán – Félegyházi ASE 
11-7 Győztesek: Széll 4, Bereczki 2, Doros, Kővári 2, Széll-Doros páros. 
Vízilabda – A Tatabánya nyerte a Miskolc ellen az újoncok összecsapását a 
vízilabda OB I. múlt szombati játéknapján. Az EBP Tatabánya együttese 11-
10-re győzte le odahaza a Pann Ergy-Miskolci VLC csapatát. 
Röplabda – Az Albrecht MVSC MVSI csapata hazai pályán a Röpke SE ellen 
kezdte meg szerepelését az első osztályú női röplabda-bajnokságban. Ám saj-
nos nem a terveknek megfelelően, a mérkőzésen ugyanis a kecskeméti ven-
dégek akarata érvényesült, akik végül 3-1 arányban meg is nyerték miskolci 
vendégszereplésüket. 

Az Acélcsapat ifijének előző két meccsen 
megállíthatatlannak bizonyult futója, ezúttal 
sajnálatosan megállíthatónak bizonyult: egy 
sérülés vette ki a játékból Jónás Mátét a Far-
kasok elleni derbi második negyedének elején. 

A záró játékrészben ennek ellenére is min-
den esélye megvolt a miskolci gárdának, hogy 
neves riválisa fölé kereked-
jen. Az utolsó fél percben is 
a célzóna közelébe sikerült 
előrejutni. Ám sem passzból, 
sem futásból nem találták 
meg az utat az End Zone-ba 
a vendéglátók; mire negye-
dikre is nekimehettek volna, 
épp letelt a játékidő. Miskolc 
Steelers – Budapest Wol-
ves 8-14 (0-0, 8-6, 0-8, 0-0). 
A miskolciak még egy cso-
portmecset játszanának a 19 
év alattiak 2015-ös őszi ver-
senysorozatában, méghozzá 
a (Debrecen) Gladiators el-

len. Viszont úgy tudni, a keleti szomszéd repre-
zentánsai menet közben visszaléptek a bajnok-
ságtól. Ha ez véglegessé válik, a Steelers-junior 
20-0-ás jóváírással abszolválja a zárófordulót. 
Három győzelem, egy vereség mutatóval pedig 
ott van a rájátszásban, amelynek első körét no-
vember 7-én rendezik. 

Idén algériai, amerikai, brazil, marokkói, ka-
zah és szlovák sportolók teszik nemzetközivé 
az október 25-én, vasárnap megrendezésre 
kerülő Miskolci Barátság Maraton nemzetközi 
futófesztivál mezőnyét.

A Generali Aréna előtti téren kijelölt verseny-
központból október 25-én, vasárnap négy egyé-
ni (maraton, félmaraton, kismaraton, minima-
raton) és egy váltó (félmaraton) szám résztvevői 
indulhatnak a távnak. Az óvodásoknak és kisi-
skolásoknak 900 méteres, illetve 2,2 km-es De-

cathlon-futamokkal kedveskednek a házigazdák. 
A futóverseny miatt október 25-én, vasárnap 
06.30-tól 18.00 óráig a verseny útvonalán, az 
alábbi utcákban forgalomkorlátozásra, időszakos 
lezárásra kell számítani: Városi Szabadidő Köz-
pont– Görgey A. u. – Corvin u.  – Uitz B. u. – Ka-
zinczy F. u. – Kálvin J. u. – Toronyalja u. – Petőfi 
S.u. – Dayka G. u. – Hunyadi u. – Széchenyi u. – 
Déryné u. – Deák tér- Hősök tere – Horváth L. u. 
– Szentpáli u. – Corvin u. – Dankó P. u. – Király 
u. (csak járda) – Budai J. u. – Görgey A. u. –Városi 
Szabadidő Központ.

A Miskolci Nemzeti Színház igazgatója, Béres Attila jóvoltából idén három csapat, a Momo, 
a Tosca és a Ványa bácsi képviselte Miskolcot a jubileumi, XXX. Budapest Maraton Flóra Ma-
ratonstaféta keretein belül lebonyolított Fut a színház váltófutáson. A miskolciak idei célja az 
volt, hogy a 33 benevezett színházi csapatból legalább egy csapatuk a legjobb tízbe kerüljön. Ez 
rögtön két csapatnak is sikerült: a Ványa Bácsi a 4. helyen végzett, a Tosca a 7. helyen futott be.

Ott lehetnek A RájátSzáSbAn

Először nyErt idEgEnbEn  
a diósgyőr

sportban is 
az Elsők között

HírEk, rövidEn
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Miskolcra figyEl
a nEMzEtközi Hokivilág

Menetelnek 
A kOSARASOk

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

Bonyhádi 
edények 
széles 

választékban 
kaphatók!

minőségi gyártás    
17 éve az autóipar szolgálatában miskolcon 

A Shinwa Magyarország Precíziós Kft. az autóipar piacvezető márkái (Mercedes, Opel, Fiat, Skoda, 
Toyota, Audi, stb...) részére gyárt prémium kategóriás minőségű termékeket, melyek a műszerfal ré-
szét képező, a szórakoztató elektronikát és a klíma rendszereket vezérlő egységek. 

A vállalat bővülő tevékenységéhez keres új munkavállalókat fizikai munkaterületekre.

A közhiedelemmel ellentétben ez nem pusztán összeszerelési munka, hanem egy komplex technoló-
giai folyamat megvalósítását jelenti. A végzendő feladatok sokrétűek és egymásra épülnek. A szakterüle-
tek, ahova várjuk a leendő kollégákat: fröccsöntés, gombfelrakás, festés-minőségi szakterület, lézer-gravírozás. 

Akiket keresünk és az elvárásaink: 
•  legalább 8 osztály (befejezett alapfokú végzettség)
• bejegyzés-mentes erkölcsi bizonyítvány 
• gyors tanulási készség és képesség 
• több műszakos munkarend vállalása 
• pályakezdőket is fogadunk 

Amit kínálunk: 
• stabil, hosszú távú munkaviszony 
• fix havi díj és teljesítményalapú bónuszok 
• étkezési jegy 
• igényes, kulturált munkakörnyezet 
• előremenetel, tréningek, képzési lehetőségek.

Jelentkezés módja: Telefonon: az 46/530-706 és a 46/530-765 telefonszámokon hétfőtől–pénte-
kig 8:00-16:30 terjedő idő intervallumban, valamint  az álláskereső önéletrajzával e-mailben a shinwa@
shinwa.hu e-mail címre illetve a vállalat portájára leadott önéletrajzokkal lehet 2015. 11. 06-ig (pén-
tek). Az önéletrajzok befogadása után adunk időpontot az interjúkra a jelentkezőknek.

A vállalat telephelye:  3534 Miskolc, Muhi u. 2/a (a Kenyérgyár mögött, a Szinva-parton.) 
Tömegközlekedéssel történő megközelítése: az Újgyőri főtérről induló 9-es busszal az 5. megállónál a 

Verseny utcánál kell leszállni, ahonnan már látható a gyár). 

sHinWA

október 21–november 3.

KERESSE LEGÚJABB AKCIÓNK TERMÉKEIT
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

Omnia Silk  
őr. vák. kávé        

250 g,  
egységár: 2396 Ft/kg

599 Ft

Miskolci  
búzafinomliszt        

1 kg

115 Ft

Flóra margarin    
500 g,  

egységár: 798Ft/kg

399 Ft

Előhűtött csirkecomb farrésszel  1 kg (baromfit árus. üzl.) 499 Ft
COOP „B” rizs  1 kg 279 Ft 
Biopon takarékos color mosópor 1,4 kg, egységár: 642 Ft/kg 899 Ft

és még egyéb termékek.
„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!

Apróhirdetés
Fogyatékkal élő gyermekek szüle-
it segítő klub a megyei könyvtár föld-
szintjén  minden pénteken várja az 
érdeklődőket. Több infó miskolc.ima-
mi.hu honlapon található.

A nyitott Ajtó Baptista általános 
iskola pályázatot hirdet fizika, mate-
matika, magyar, történelem vagy an-

gol tanári állás betöltésére. Bővebb 
információ: 46/530-020 vagy baptis-
taiskola@gmail.com
megyei Kórház közelében 20 éve 
működő FELSZERELT NŐGYÓGYÁ-
SZATI RENDELŐ KIADÓ. Miskolc, 
Szentpéteri kapu 48. Érd. Tel: 06 
20/940-1344.
ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar-
to nozás, lambéri ázás, filagóriák, elő-
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 

famunkák készítése; Velux ablakok 
beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.
nem italozó, önállóan dolgozni 
tudó ácsot és korábban ács mellett 
dolgozó segédmunkást keresek Mis-
kolc és környékére, nem csak tetőn 
végzendő munkákra. Tel: 06-20/460-
6775.

Hamarosan zárul a támogatott  
fejlesztés a Mályi-tó partján

A Reményfutam Szociális Szövetkezet projektje a Széchenyi 2020 program 
keretében valósul meg, TÁMOP-2.4.3.D.1-13/1-2013-0178 számon. A program 
megálmodója Rajnai Tibor, aki egyben a szövetkezet igazgató elnöke. 

A pályázaton való elindulást 30 éves pedagógiai tapasztalat ihlette. Pályám során 
főként 6-12 éves korú gyermekekkel foglalkoztam és foglalkozom a mai napig.  Ta-
pasztalataim alapján problémaként merült fel az, hogy a gyerekek az internet és a 
technika világában keresik a kikapcsolódást, a szórakozást. Ennek a projektnek a 
megvalósításával azon célomat szeretnénk megvalósítani, hogy a régióban élő gye-
rekek szemléletét befolyásolva változtassunk a szabadidő eltöltésének a szokásain. 
Célom, hogy a felnövekvő generáció egészségesebb, természet közelibb életet él-
jen, amit a vízi sportok biztosíthatnak számukra. Ennek alapján, 15.000.000 forint 
európai uniós támogatás segítségével, a Mályi-tó partján „Egészséges fejlődés biz-
tosítása a közoktatási tanterv keretein túli sportfoglalkozások nyújtása által” címmel 
kialakításra került egy olyan vízi telep, amely sport lehetőséget biztosít minden kor-
osztály számára. 

Az Európai Unió támogatásának köszönhetően a szövetkezet 14 darab kajakot és 
egy darab sárkányhajót vásárolt meg. Tekintettel arra, hogy nagyrészt vízi sportok-
ról beszélünk, fontos az élet védelme, így szintén a projekt keretében beszerzésre 
kerültek az élet védelméhez szükséges eszközök is, melyek hozzájárulnak a biz-
tonságos sportoláshoz. Új eszközeink segítségével, immár akadálytalanul dolgozha-
tunk kitűzött céljaink megvalósításán. Az elindított csoportjaink mellé várjuk a továb-
bi érdeklődő gyermekeket és felnőtteket. Szakképzett állomány gondoskodik mind 
a gyermekek, mind az amatőr felnőttek, esetleg családok 
foglalkozásainak eredményessé tételéről. 

A beruházásnak köszönhetően a szövetkezet 
4 új munkahelyet is teremtett.

A projektről és a szövetkezetről  
bővebb információ elérhető  
a www.remenyfutam.hu oldalon

További információ kérhető:
Rajnai Tibor igazgató elnöktől 

a 06-70/426-8148 számon



Október 25. vasárnap. KA-
KAÓKONCERT Beavató 
kamarakoncert 11:00 | Né-
zőtéri társalgó a Mis-
kolci Nemzeti színház zene-
karának műsora Jegyvásárlás

EGY CSÓK ÉS MÁS SEM-
MI zenés komédia két rész-
ben 15:00 | NagYszÍNHáz 
Bérletszünet Jegyvásárlás

EGY CSÓK ÉS MÁS SEM-
MI zenés komédia két rész-
ben 19:00 | NagYszÍNHáz 
Bérletszünet Jegyvásárlás

Október 27. kedd. Az El-
TöRT KORSÓ vígjáték 
19:00 | KaMara Bérletszü-
net Jegyvásárlás

Október 28. szerda. EGY 
CSÓK ÉS MÁS SEMMI 
zenés komédia két részben 
19:00 | NagYszÍNHáz le-

hár alap, arany, Ezüst bérlet
A CSEMEGEpulTOS 

NAplÓjA stand up comedy 
színház 19:00 | KaMara 
Jegyvásárlás

Október 29. csütörtök. 
HOvÁ lETT HÓfEHÉR? 
táncbeavató gyerekeknek 10:00 
| JátéKszÍN Jegyvásárlás

lÚDAS MATYI mesejá-
ték 14:00 | KAMARA Bérlet-
szünet Jegyvásárlás

B O l D O G T A l A N O K 
színmű 19:00 | JátéKszÍN 
Jegyvásárlás

TOSCA OpERA 19:00 | 
NagYszÍNHáz Madách 
Alap, Arany, Ezüst bérlet. 

Október 30. péntek. 
lÚDAS MATYI mesejáték 
10:00 | KaMara Bérletszü-
net Jegyvásárlás

TOSCA OpERA 19:00 | 
NagYszÍNHáz Upor Alap, 
Arany, Ezüst bérlet 

pIllANTÁS A HíDRÓl 
színmű 19:00 | KaMara Vö-
rösmarty Arany, Ezüst bérlet

Október 31. szombat. 
lÚDAS MATYI mesejáték 
11:00 | KaMara Bérletszü-
net Jegyvásárlás

fENEvADAK táncdráma 
egy részben 17:00 | Csar-
NOK 18 éven felülieknek! 
Jegyvásárlás

B O l D O G T A l A N O K 
színmű 19:00 | JátéKszÍN 
Jegyvásárlás

TOSCA OpERA 19:00 | 
NagYszÍNHáz latinovits 
alap, arany, Ezüst bérlet.

LOmtaLanítás

2015. október 24. | 43. hét | XII. évfolyam 43. szám
Miskolci Napló – A város lapja

prOgramajánLó
program/közélet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Október 26. | hétfő 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-

kolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Miskolci Napló, 
közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 
19.30 CH Jaca - DVTK Jegesmedvék Kontinentális Kupa jégkorong mérkőzés 21.00 
Miskolc Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 20.22 ProgramPont 21.30-05.00 Képújság

Október 27. | kedd 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Sportpercek 19.00 Miskolc Ma 
ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 DVTK-FTC bajnoki labdarúgó mérkő-
zés 21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 21.22 ProgramPont 21.30–05.00 Képújság

Október 28. | szerda 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Miskolci Napló 19.00 Mis-
kolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Helyzetkép 20.30 Miskolc 
Ma ism. 20.50 Időjárásjelentés 20.52 ProgramPont 21.00-05.00 Képújság

Október 29. | csütörtök 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Promenád, a 
Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 
19.22 ProgramPont 19.30 Miskolc Holnap ism. 21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 Időjárás-
jelentés 21.22 ProgramPont 21.30-05.00 Képújság

Október 30. | péntek 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 Egészségpercek 18.30 Egészségpercek 19.00 Miskolc 
Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Gasztrokaland 19.45 Kedvence-
ink 20.00 Miskolc Ma ism. 20.20 Időjárásjelentés 20.22 ProgramPont 20.30–07.00 Képújság

Október 31. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Hírpont 18.10 No Comment 18.17 Időjárásjelentés 19.30 Sportpercek 20.00 Hírpont 
ism. 20.10 No Comment 20.17 Időjárásjelentés 20.30 Aranybánya, angol kalandfilm 
22.30–07.00 Képújság

november 1. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Krónika, heti hírösszefoglaló 18.20 Időjárásjelentés 18.30 Hívőszó 19.00 Krónika, hí-
rösszefoglaló 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Helyzetkép Magazin 
20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.20 Időjárásjelentés 20.30-05.00 KépújságOktóber 25-én hajnali háromról kettőre kell visszaállítani 

az órákat. az MVK zrt. helyi járatú autóbuszai október 24-én 
üzemzárásig a nyári időszámítás szerint, 25-én üzemkezdet-
től a téli időszámítás szerint közlekednek az alábbi kivételek-
kel: a 14-es a repülőtérről 01:07-kor és a Hejő-parkból 01:30-
kor még a nyári időszámítás szerint közlekedik; az 1Yé járat a 
szondi gy. utcáról még a nyári időszámítás szerint indul 2:52-
kor; a 31-es autóbusz első járata a tiszai pályaudvarról 02:30-
kor, az avas kilátótól 02:55-kor már a téli időszámítás szerint 
közlekedik. 

Miskolci Állategészségügyi Telep 
(Fonoda u. 16.).

Október 24. 10 órától. 15. „JUBILEUMI” 
NYÍLT NAP. Tizenötödik alkalommal tar-
tanak nyílt napot a Miskolci Állategész-
ségügyi Telepen. Október 24-én várják 
azokat, akik szeretnének megismerked-
ni a náluk lévő állatokkal, szívesen sé-
táltatnak kutyát az őszi időben. Ezen a 
napon a telep állatorvosa, Puskás Gábor 
11- 12 óra között ismét tanáccsal látja el 
az érdeklődő látogatókat a felelős állat-
tartás szabályaival kapcsolatban.

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

2015 a fény nemzetközi éve, október a 
magyar festészet hava. A Feledy-ház-
ban mindkettő főszerepet kap, a múz-
sák otthonában társművészetekkel 
kiegészítve megfestenek, megformáz-
nak, elmesélnek és megkóstolnak min-
dent, ami fényből született, hogy meg-
őrizzék a fényélményt a téli hónapokra.

Október 28. 17 óra. Vendégségben a Mú-
zsák kertjében. A Herman Ottó Mú-
zeum, a Miskolci Galéria és a Múzsák 
Kertje Alapítvány sorozatának követ-
kező rendezvényén Kabdebó Lóránt: 
Nyílik a lélek, és Dobos Marianne: Ró-
zsaablak c. könyvét mutatják be. A 
szerzőkkel Kühne Katalin beszélget. 

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

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

Művészetek Háza
Október 29. 19 óra. Hangforrás bérlet: 

ÉRZÉKISÉG ÉS MEGTISZTULÁS. Wag-
ner: Tannhäuser: nyitány, Wagner: 
Tannhäuser: Erzsébet áriája („Csar-
nok-ária“), II. felvonás, Wagner: 
Tannhäuser: Erzsébet imája, III. fel-
vonás, Wagner: Trisztán és Izolda 
– Előjáték és Izolda szerelmi halála, 
Dvořák: V. (F-dúr) szimfónia op. 76. 
Közreműködik: a Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar. Ének: Elisabet Strid. Ve-
zényel: Ivan Anguelov.

Református egyházkerületi szék-
ház (Miskolc, Kossuth L. u. 17.)

Október 31. 17 óra. Ünnepi hálaadó Is-
tentisztelet a belvárosi evangélikus, 
az avasi, a tetemvári és a belvárosi 
református gyülekezetek szervezé-
sében, Horkay László kárpátaljai ny. 
püspök szolgálatával. Előadással szol-
gál Sándor Frigyes és az avasi Öröm-
hír Együttes.

Miskolci Nemzeti Színház
November 8. 20 óra. Jótékonysági est a 

minorita templom javára. Fellépnek: 
Balczó Péter, a Magyar Állami Ope-
raház magánénekese, Farkas Tamás, 
a Budapesti Operett Színház tagja, s 
a miskolci teátrum művészei: Seres 
Ildikó, Eperjesi Erika, Jancsó Dóra, 
valamint Simon Fruzsina és Lévai 
Jolán énekesek, Varga Gergő fiatal 
zongoraművész, s az Avas Néptánc-
együttes. 

Október 26. | hétfő. Martin 
kertváros: alkotmány, Babér, 
Bajza J., Balaton, Barkóczy 
F., Benkő s., Bodrog, Bor-
nemissza g., Dráva, Duna, 
Forgács a., Franklin B., ga-
ram, gutenberg, gyöngyösi 
i., ipoly, iskola tér, istvánffy 
gy., Kamilla, Kapos, Kőris, 
Kőrös, laborc, lahner gy., 
lajta, levél, Mező, Mura, 
Páncél, Poprád, rába, régész, 
szénfy g., szrog s., takta, ta-
poly, tavirózsa, temes, tisza, 
tóth P., Velence, Visó, zala.

tapolca: abaúji, Bagoly, Bar-
lang, Bártfai, Denevér, Dési 
H., Enyedi gy., Esze t., Fajd-
os, Fecske, Fürj, gerle, Har-
kály, Hattyú, Késmárki, Kis-
benedek, Kócsag, Külső csabai, 
Mérnök, Nagyszentbenedek 
dűlő, Pákozd, Páva, Püspök-
lak, sirály, szitakötő, tanító, 
trencséni, Vadgalamb, zárda.

Október 27. | kedd. Martin 
kertváros: alföldi, Balassa, 
Berettyó, Berzsenyi D., Csele, 

Csokonai, Csonka J., Egressy 
g., Fövényszer, ganz á., gva-
dányi J., Hollán E., Jendrassik 
gy., Jósva, Kisfaludy K., Kop-
pány, latorca, lokomotív, 
Martin K., Ottlik g.,Pilinsz-
ky J., Pósa l., radnóti M., 
rét, sík, sió, stromfeld a., 
szalay l., tarló, templom tér, 
zagyva, zsedényi B.

Október 30. | péntek. szirma: 
akácos, árvácska, Babits 
M., Barát, Benczúr gy., Be-
rekkert, Bogáncs, Egressy B., 
Erkel F., Fáskert, gémeskert, 
Hajnóczy J., Halom, Harang, 
Jenkei, Kaptár, Kassák l., 
Kelet, Koromházi, Magyar 
l., Mályva, Marek J., Méz, 
Miskolci, Mohostó, Nagy l., 
óvoda, Pipacs, Pólya J., Pos-
ta, rák, retek, sárosi gy., 
somlay a., szacsvay i., sza-
lay a., szép, szerb a., szir-
may a., tartsay V., Új élet, 
Újkert, Váci M. Bővebb tájé-
koztatás a www.mirehukoz.
hu honlapon. 

miklós Béláné aljegyző fogadó órát 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.

Hubay györgy önkormányzati képviselő utca-
fórumot tart 2015. október 26-án, hétfőn, 15.30 
órától a tokaj szolgáltatóház melletti parkoló-
ban. Minden érdeklődőt szeretettel vár!

FOgadó órákUtcaFórUm

Október 28-án, szerdán a 
18 órai szentmisét Kelemen 
Didák boldoggá avatásáért 
mutatják be a minorita plébá-
nia emeleti hittantermében. 

az éltető lélek irodalmi Kör 
31-én, szombaton 17 órától a 
millenniumi teremben rendez 
műsort az irodalmi szalon ke-
retében. November 1-jén min-

denszentek ünnepe, 2-án ha-
lottak napja lesz. Nemcsak a 
templomokban, hanem a te-
metőkben is lesznek szertartá-
sok, így 1-jén 17.30 órai kezdet-
tel a mindszenti temetőben lesz 
temetői ájtatosság. a minorita 

rendház emeleti hittantermé-
ben 2-án, halottak napján 7, 10 
és 18 órakor is lesznek szent-
misék. Bár a templomot még 
mindig nem használhatják az 
ismert tűzeset miatt, a kripta 
változatlanul látogatható.

XII. „Virágzó Népművészet” 
pályázat 

a Fügedi Márta Népművé-
szeti Egyesület a 2015. évben 
is meghirdeti „Virágzó nép-
művészet” című pályázatát. 
Várják a népművészet terü-
letén alkotó egyesületi tagok, 
mesterek, kézművesek jelent-
kezését, a népművészet min-
den szakágából. a tárgyak 
beadására 2015. október 14-
től – 26-ig, 9-17 óra között 
van lehetőség a Diósgyőri 
Kézműves alkotóházban. a 
pályázat eredményhirdeté-
sét és a kiállítás megnyitóját 
2015. november 7-én, szom-
baton 10:30 órától tartják. 

a rendezvényhez társuló 
konferencia témája a MézEs-
KaláCsOsság, a megúju-

ló, csodákra képes mesterség 
c. mini konferencia, ahol be-
mutatják, összevetik a ma-
gyar mézeskalácsosság ha-
gyományos elemeivel élő 
stílusokat, módszereket, az új, 
a korszerűbb irányzatokkal, 
technikákkal.

a konferenciával egy idő-
ben nyílik meg a stílusok 
és formák c. mézeskalácsos 
kiállítás a Mini Kézmű-
ves galériában. Erre vár-
ják a mézeskalácsos alkotók 
munkáit (6 – 8 darabot) az 
ország minden tájáról. Vár-
ják fafaragók jelentkezését 
is, akik szívesen bemutatnák 
a mézeskalácshoz faragott 
ütő –és nyomóformáikat.
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október 25-31.

Egyházi hírek, események

Egy csók és más semmi

óraáLLítás, HELyi közLEkEdés 

Hirdetés



Egy kisfiút találtak  
a Stadion utcában 

Mint arról hírportálunk, 
a minap.hu elsőként be-
számolt, egy kb. hároméves, 
felügyelet nélküli kisfiút találtak október 19-én délután Miskol-
con, a Stadion utcában. A rendőrség október 20-án délután köz-
zé tette a gyermek fotóját és személyleírását, a lakosság segítsé-
gét kérve ő, illetve családja beazonosításához. Bejelentés alapján 
hamarosan sikerült kideríteni V. Gerzson nevű kisfiú személy-
azonosságát. A rendőrök telefonon felvették a kapcsolatot édesa-
nyjával, de néhány másodperc után megszakadt a vonal. Később 
sem tudták telefonon elérni, állítólagos lakcímén sem találták 
meg. Október 21-elfogták és előállították Gerzson édesanyját, 
aki kihallgatásán egymásnak ellentmondó érvekkel magyarázta, 
miért hagyta magára gyermekét. V. Renáta 34 éves helyi lakos-

sal szemben kiskorú 
veszélyeztetése bűn-
tett elkövetésének 
megalapozott gya-
núja miatt folytat-
nak büntetőeljárást. 
Gerzsont korábban 
a Gyermekegész-
ségügyi Központba 
vitték kivizsgálásra, 
valószínűleg nevelő-
szülőkhöz kerül. 

Csalók sms-eznek a NAV nevében
Csalási szándékkal, a NAV-ra hivatkozva kérnek bankkár-

tya-adatokat az állampolgároktól. Az sms üzenetben adó-visz-
szatérítést helyeznek kilátásba, amennyiben a címzett az in-
terneten keresztül megadja adatait. A küldött link egy hamis, 
látszólag adóhivatali felületre visz, amely egy űrlapot dob fel a 
személyes adatok megadásához. Annak, aki a csaló sms utasí-
tásait követve kiadja adatait, számolnia kell azzal, hogy bank-
kártyájáról pénzt emelhetnek le. – A NAV értesítési gyakorlata 
merőben eltér a megtévesztő módszertől, a hivatal ugyanis ügy-
félkapun keresztül, illetve postán, folyószámla-kivonaton érte-
síti az adózókat a többletként megjelenő tételekről és hivatalos 
honlapja a www.nav.gov.hu címen található. A NAV az adózók 
figyelmeztetésén túl feljelentést is tesz – tájékoztatott Körtvé-
lyesi Zsuzsanna sajtóreferens, főosztályvezető.

Kidőlt egy tízméteres 
gesztenyefa a Népkertnél

Az úttestre dőlt egy ha-
talmas gesztenyefa október 
20-án, kora délután a Nép-

kertnél. – Személyi sérülés nem történt, egy kandelábert azonban 
elsodort a fa, így az áramszolgáltató szakemberei is a helyszínre 
vonultak – tudtuk meg Dojcsák Dávidtól, a B.-A.-Z. Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől. A több mint tízméte-
res fa a Mikes és 
a Görgey utcák 
sarkánál dőlt az 
úttestre, egy ide-
ig csaknem két 
sávot elfoglalva a 
forgalom elől. Az 
útakadályt a tűz-
oltók hárították 
el, feldarabolták 
a kidőlt fát és ha-
marosan újra jár-
hatóvá tették az 
útszakaszt.

Autóbusz és személygépkocsi ütközött
Személyi sérüléses közlekedési baleset történt október 19-én 

délelőtt Miskolcon, a Palóczy utcában. Helyszínen szerzett in-
formációink szerint egy helyi járatú autóbusz és egy személy-
gépkocsi ütközött össze, a karambol következtében a busz egyik 
utasa megsérült. A baleset nem okozott forgalmi fennakadást 
az érintett útszakaszon, úgy tudjuk, az érintett utas csupán 
könnyebb sérüléseket szenvedett.

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) Az érzelmi élete erős kilengést 
mutat, és ez hatással lehet a döntéseire is. Próbáljon meg ra-
gaszkodni az eredeti elképzeléseihez és ne a pillanat heve írja 

felül az elképzeléseit. Kövesse a saját stílusát, ez a jó döntés. Haladjon előre!

Bika (április 21 - május 20) Hiába minden erőfeszítése, va-
lami mégsem a terveinek megfelelően alakul és ez csalódottá 
teheti. Egyelőre azonban jó helyen van ott, ahol van, ne akar-

ja mindenáron megváltoztatni a jelent. Döntéseket kell hoznia.

Ikrek (május 21 - június 21) Még nem tart ott, ahol tartani sze-
retne, pedig úgy érzi, már hosszú utat megtett. Néhány lépés vá-
lasztja el a céljától, csak Önön múlik, hogy elég leleményes lesz-e. 

A javításokból is sokat lehet tanulni, és ez a legfontosabb.

Rák (június 22 - július 22) Rosszul érzi magát, amiért nem tud 
teljesíteni egy vállalást, még akkor is, ha egyébként szinte min-
den mást előkészített. A környezete szerencsére megértő lesz, 

amiatt nem kell aggódnia. Csak akkor szóljon más érdekében, ha az méltó rá. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Kezdetben bizalmat-
lan valakivel, de ez gyorsan megváltozik, amikor egy fontos 
helyzetben egymás oldalán találják magukat. Az ismeretség 

új távlatokat nyithat, még nincs semmi sem veszve. 

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Néha az a békés együtt-
élés záloga, ha meghúzzák a határokat és azokat senki nem pró-
bálja meg átlépni. Ha békén hagyják egymást, mindenki jobban 

jár majd. Próbáljon meg nem beleszólni az Önhöz közelállók döntéseibe.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Gyorsabban telik az 
idő, mint hitted volna, és egyik esemény szinte hozza magával 
a másikat. Ne maradjon le, kövesse a dolgok alakulását. Semmi 

nem az, aminek látszik, de ez most jót jelent, mert bárhol teremhet babér.

Skorpió (október 24 - november 22) Nem tudja, hogy valami-
nek csak a füstje nagyobb-e, mint a lángja, vagy tényleg komoly 
bajt jelez, de nem szeretné tétlenül várni, amíg kiderül. Jobban 

teszi, ha idejében utána jár a dolognak. Ne veszítse el a realitásérzékét.

Nyilas (november 23 - december 21) Meglepődik, milyen jól 
alakul valami, ami miatt sokat idegeskedett, most azonban úgy 
tűnik, hogy a félelmei alaptalanok voltak. Úgy érezheti, hogy mi-

kor egy lépést előre tesz, rögtön kettőt hátra is, de hamarosan minden kitisztul.

Bak (december 22 - január 20) Sokan támadják valami mi-
att, amiben szilárdan hisz, de aki igazán fontos, az ebben az 
ügyben is Ön mellé fog állni. Ez erőt ad ahhoz, hogy mások 

ellenállását is legyőzze, minden oka meglesz a büszkeségre.

Vízöntő (január 21 - február 19) Nem tud egyszerre két he-
lyen lenni, így bármennyire is szeretne részt venni valamiben, 
más kedvéért áldozatokat kell hoznia. Azt azonban ne feledje, 

hogy Ön dönti el, mi a fontosabb: a szerelem, vagy a pénz és a karrier.

Halak (február 20 - március 20) Lehet, hogy éppen arra 
nem marad majd ideje, amit a legjobban szeretne, de így is 
sikerül elintéznie a fontosabb ügyeket. Idővel pedig sor ke-

rül arra is, ami most esetleg még elmaradt. Éljen a pillanat kínálatával.

Salkaházi program
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A hagyományos portékák, finomságok, hamisítatlan kézműves 
termékek mellett, a kedvükre való szórakozást is megtalálhatták 
kicsik és nagyok múlt vasárnap az Erzsébet téren, az immár ha-
gyományossá vált Miskolci Termelő Nap múlt vasárnapi rendezvé-
nyén. Egy csipetnyi tradíció a belváros közepén. 

A  hét fotója
MoCSári LáSzLó   

fELVétELE

hagyományosan
Hagyományteremtő céllal rendeztek családi-szüreti napot az elmúlt hétvégén a diósgyőri Nagy Lajos király Általános Is-

kolában Novák Józsefné és Kovács László, önkormányzati képviselők. A jó hangulatú rendezvényre az esős idő ellenére is na-
gyon sokan kilátogattak, vendégként idén Kisgyőr település mutatkozott be. Fellépőkben sem volt hiány, napközben a Gönci 
Betyárok gondoskodtak az igazi szüreti hangulatról, különféle népi játékokkal szórakoztatva a közönséget. A délutáni zenés 
programokban mások mellett fellépett Eperjesi Erika, a Miskolci Nemzeti Színház művésze, valamint a Kiss Kata együttes. 
– Az összetartozás jegyében szerveztük ezt a programot, ahol kicsik és nagyok, barátok, ismerősök egyaránt megoszthatták 
egymással gondolataikat és szórakozhattak egy jót – mondta el Novák Józsefné.                                                     fotó: MoCSári L.

SzürEt!

forró NyoMoN

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben népszerű 
miskolci rendezvények neveit rejtettük el. Kérjük, a megfej-
téseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 
november 18-án éjfélig juttassák el szerkesztőségünk-
be (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu 
e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők között egy-
egy 2015-ös Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki. 


