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Szolgálatba álltak a héten Miskolcon a seriffeknek is becé-
zett, körzeti rendészek. – Önök Miskolc szolgálatára tettek es-
küt, elvárjuk, hogy ennek a szellemében dolgozzanak! Fordul-
janak fokozott figyelemmel a lakosokhoz, ismerjék meg a 
helyi problémákat és tegyenek meg mindent ezek el-
hárításáért – fogalmazott Kriza Ákos polgármester a 
rendészek hétfői eskütételénél. 
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Miskolc idén is saját standdal jelent meg az AUTOMOTIVE HUNGARY Nemzetközi Járműipari Be-szállítói Szakkiállításon. Szabó lászló a Külügyi és Külgazdasági Minisztérium parlamenti ál-lamtitkára a rendezvényen egyebek mellett elmondta: kilenc olyan projekten gondolkodnak, amelyek együttesen mintegy 3 ezer új munkahelyet hoznának létre Miskolcon és környékén.

Háromezer új munkahely 
jöhet létre Miskolcon 
és környékén
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Nagy Lajos király kincse címmel új múzeum-pedagógia programot hir-
detett a Diósgyőri vár. Az iskolásoknak szóló kincskereső játék résztve-
vői „királyi próbákon” bizonyíthatják tudásukat, rátermettségüket. A 
közel háromórás foglalkozás során a diákok élményszerűen szerezhet-
nek ismereteket, bővíthetik tudásukat.

Az elrejtett kincshez királyi 
próbákon keresztül vezet az út: a 
fémműves műhelyben a gyerekek 
kipróbálhatják a középkori fegy-

vereket és lovagi erényekről is ta-
núbizonyságot tehetnek. A mester-
próbán saját pajzsot díszíthetnek, 
a tudás próbáján pedig megismer-

kedhetnek a vár titokzatos történe-
tével és íjászmester segítségével bö-
lényre is vadászhatnak. A részvétel 
előzetes bejelentkezéshez kötött, 
amelyet a regisztracio@diosgyori-
var.hu email címen tehetnek meg. 
Bővebb információ a www. dios-
gyorivar.hu/programok oldalon, 
illetve a 06 20 77 99 148-as tele-
fonszámon. 

Új kalandokat kínál a diósgyőri vár

Az év első 8 hónapjában összesen 237 828 vendégéjszakát töltöttek ná-
lunk a turisták, ami 6,8 százalékos növekedést jelent az előző év hasonló 
időszakához képest. A kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó szállásdíj 
bevétele 108 millió forinttal haladta meg a tavalyi bevételeket – számolt 
be Nagy Júlia, a MIDMAR Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A vendégek számában 7,8 százalé-
kos, 7909 fős növekedést regisztráltak.  
Ez azért kiemelkedő, mivel 2014 nya-
rán Miskolcon zajlott az EFOTT or-
szágos diákrendezvény, amely önma-
gában is számos vendégéjszakát hozott 
a városnak. Ebben az évben viszont 
pusztán az állandó programokkal, a 
látnivalókkal és fürdőkkel is hozni 
tudta Miskolc az eredményeket. A 108 
millió forintos bevétel-növekedésből 

41,7 millió a külföldi vendégéjszakák-
ból származik. Idén összesen 25 697 
külföldi vendég 56 192 vendégéjszakát 
töltött a városban, 17 676 éjszakával 
többet, mint 2014 első nyolc hónapjá-
ban. Ez a külföldi vendégek számában 
39,7 százalékos, a vendégéjszakák szá-
mában pedig 45,8 százalékos bővülést 
jelent. Ezzel párhuzamosan a belföl-
di vendégek és vendégéjszakák száma 
stagnált a tavalyihoz képest.

Új sétaprogram jelent meg - Mis-
kolci Deszkatemplom címmel – a 
Guide@Hand Miskolc turisztikai 
alkalmazásban. Ez egy teljesen új 
lehetőséget kínál a Miskolc iránt 
érdeklődők számára, használatá-
hoz nem kell a helyszínen lenni, s 
nem kell GPS vagy QR kód sem. 
A Deszkatemplom akár otthon, 
a fotelben ülve is „körbejárható” 
3D-ben, a legapróbb rész- le-
tekig. 

Az IOS és Android 
platformokra kifej-
lesztett mobil app-
likáció GPS alapú 
és / vagy QR 
kódos város-
néző sé-
tái eddig is 
számos érde-

kességet megmutattak a városról. A 
másfél-két órás, ingyenesen letölthető 
„sétákkal” ráadásul egyéni ütemezés-
ben haladhatunk, s bármikor megsza-
kíthatjuk a barangolást. Az öt nyelven 
fejlesztett adatbázisban elérhető a vá-
rosi eseménynaptár és sok más hasz-
nos információ is. A most közzé tett új 
fejlesztés egy olyan látnivalóhoz kala-
uzolja el az érdeklődőket, amely nincs 

folyamatosan nyit-
va a nagyközönség 

számára, az al-
kalmazás 

segítségével viszont bármikor megte-
kinthető, a legapróbb részletekig.  A 
miskolci TDM szervezet a következő 
időszakban több más olyan látnivaló 
hasonló bemutatását is tervezi, ahol 
nem megoldott a folyamatos nyitva 
tartás. A Guide@Hand Miskolc ingye-
nesen letölthető az ITunes és Goog-
le Play áruházakból. A Deszkatemp-
lom bemutatója – az MTA SZTAKI 
szakmai támo-
gatásának kö-
szönhetően - 
ingyenesen 
elérhető el 
a Séták me-
n ü p o n t 
alatt.

Miskolci barangolások, séta nélkül EgyrE több  
a külföldi turista

Felesküdött Miskolc szolgálatára és 
szolgálatba is állt a héten az a húsz 
körzeti rendész – más néven „seriff” 
– akiket hétfőn ünnepélyes állomány-
gyűlésén avattak fel a polgármesteri 
hivatal dísztermében.

Egy évekkel ezelőtt megkezdett in-
tézkedéssorozat fontos szakasza zárul 
most le – hangsúlyozta az ünnepségen 
Kriza Ákos, Miskolc polgármestere. A 
városvezetés öt évvel ezelőtt célul tűz-
te ki az élhető Miskolc megteremtését, 
aminek fontos eleme a közbiztonság ja-
vítása. Ennek érdekében jelentősen nö-
velték a közterület-felügyelők és a me-
zőőrök létszámát, javították a 
technikai felszereltségüket, bőví-
tették a térfigyelőkamera-rend-
szert. A rendőrséggel együtt-
működve, közös járőrpárosokat 
indítottak. Az intézkedéseknek 
köszönhetően jelentősen javult a 
közterületen elkövetett bűncse-
lekmények felderítési aránya, ko-
moly eredmények mutatkoznak 
a megelőzés területén. – Mintegy 
42 százalékkal csökkent a közte-
rületeken elkövetett bűncselek-

mények száma, s ebben fontos szerepet 
játszottak a rendészek – emelte ki a pol-
gármester.

Kriza Ákos arra is kitért, hogy sikerrel 
haladnak előre a „fészekrakó” probléma 
megoldásában, s jelentős eredménye-
ket értek el a nyomortelep-felszámolási 
programban is, ami különösen pozitív 
fogadtatásra talált a lakosság körében. 
A Salkaházi Program keretében riasz-
tóeszközökkel látják el azokat a nyug-
díjasokat, akik ezt igénylik. Miskolc 
polgármestere hangsúlyozta, a közbiz-
tonság javítását célzó intézkedéssoro-
zat folytatódik, idén minden eddiginél 
nagyobb összeget fordít erre a város.  

– Önök Miskolc szolgálatára tettek es-
küt, elvárjuk, hogy ennek szellemében 
dolgozzanak! Forduljanak fokozott fi-
gyelemmel a lakosokhoz, ismerjék meg 

a helyi problémákat és tegyenek meg 
mindent ezek elhárításáért. Bátor cse-
lekvést kívánok a munkájukhoz! – zár-
ta beszédét Kriza Ákos. 

A húsz választókerületben egy-egy 
állandó körzeti rendész – „seriff” – tel-
jesít szolgálatot. Először felmérik, bejár-
ják a területet, hogy megismerjék a helyi 

problémákat. Keresik a kapcso-
latot a lakosokkal, de munka-
időben őket is lehet majd keresni 
problémákkal, észrevételekkel, 
kérdésekkel. Az önkormányzati 
rendészet szórólapokon tájékoz-
tatja majd a lakosokat, melyik 
körzetnek ki a rendésze, ez arc-
képpel, személyre szóló telefon-
számmal és email címmel is el 
lesz látva.  Ezeken keresztül le-
het majd felvenni a kapcsolatot a 
körzeti „seriffekkel”. 

Esküt tEttEk  
a körzEti rEndészEk

„Miskolcot szolgálom!”



Miskolc idén is saját standdal je-
lent meg az AUTOMOTIVE HUN-
GARY Nemzetközi Járműipari 
Beszállítói Szakkiállításon. Szabó 
László a Külügyi és Külgazdasági 
Minisztérium parlamenti állam-
titkára a rendezvényen egyebek 
mellett elmondta: kilenc olyan 
projekten gondolkodnak, amelyek 
együttesen mintegy 3 ezer új mun-
kahelyet hoznának létre Miskolcon 
és környékén. 

A kiállításon a négy magyar au-
tógyártó cég mellett idén először a 
BMW is képviseltette magát, emel-
lett közel 300 járműipari beszállí-
tó, alkatrészgyártó, a saját területén 
meghatározó cég mutatta be tevé-
kenységét. A hazai kiállítók mellett 
cseh, török, francia, lengyel, német, 
osztrák, szlovák és angol vállalatok is 
megjelentek.

Miskolc standjánál nem csupán 
az önkormányzat, hanem a Miskolc 
Holding, az egyetem és a városban 
jelenlévő, legfontosabb cégek is be-
mutatkoztak. Jelen volt a Takata is, 
amely 10 hónap alatt épített gyá-
rat városunkban. – Gyakorlatilag 

egy éve kezdtük meg a termelést 
– mondta el Kersten Bachmann, a 
gyár Légzsák- és Elektronikai Üz-

letágának európai igazgatója. – Je-
lenleg több mint 600 munkaválla-
lónk van, a jövő év elejére pedig az 
ezer fős létszámot is el fogjuk érni 
– tette hozzá. 

Pfliegler  Péter 
alpolgármester kiemelte annak je-
lentőségét, hogy egységesen tudnak 
megjelenni és bemutatni azt, mit 
Miskolc kínál. A befektetők számára 
iparterületet és szabad munkaerőt – 
méghozzá szakképzett, jó munkaerőt 
– másodsorban pedig olyan további 
lehetőségeket, amely az egyetemnek 
köszönhetően akár a K+F, s az inno-
váció terén is megállja a helyét.

A kormány célja, hogy néhány év 
múlva az EU-n belül Magyarországon 
legyen legmagasabb az ipar aránya, 
ebben kiemelt szerep jut az autóipar-
nak. Tavaly itthon 431 ezer járművet 
gyártottak, az autóipar pedig a máso-
dik legtöbb embert foglalkoztató ága-
zattá vált. Erről már Szabó László, a 
Külügyi és Külgazdasági Minisztéri-
um parlamenti államtitkára beszélt, 
hozzátéve: ebben Miskolcnak is fon-
tos szerep juthat. – A HIPA, a ma-
gyar befektetési ügynökség sok pro-

jektet kezel – mondta el Szabó László. 
– A közelmúltban már több mint 220 
munkahely jött létre ennek keretében, 
és nagyon jó hír, hogy kilenc olyan 
projekten is gondolkodnak, amelyek-
nek köszönhetően mintegy 3 ezer új 
munkahely jöhet létre Miskolcon és 

környékén. Az államtitkár hozzátet-
te: Miskolc nem csupán ipari, hanem 
turisztikai szempontból is egyre iz-
galmasabb várossá válik. A további 
fejlődéssel, az újabb beszállítókon és 
ipari beruházásokon keresztül, Mis-
kolc tényleg egy sikertörténet lehet.
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November elsejétől már csak 
a megyei kórházban végez-
nek sebészeti beavatkozáso-
kat Miskolcon. Csütörtökön 
a MISEK sebészeti osztálya 
is végleg átköltözött a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kórházba.

A sebészeti osztályt egy híd 
köti össze a Csillagponttal, ahol 
a műtéteket végzik. Így a fek-
vőbeteg és sürgősségi ellátás, 
illetve a sebészet egy kórházon 
belül működik majd. A költö-
zésekkel a két kórház szakmai, 
anyagi és technikai működé-
sét egyeztetik össze. Csiba Gá-
bor, a B.-A.-Z. Megyei Kórház 
főigazgató-főorvosa úgy fogal-

mazott, a harmonizáció során 
a két kórház szakmai profiljá-
ból „kifésülik” a párhuzamos-
ságokat, kicserélnek bizonyos 
szakmákat. Így kerül a megyei 
kórházba a sebészeti jellegű te-
vékenység: a mellkas- és általá-
nos sebészet, a szemészet illetve 

az urológia fekvőbeteg ellátá-
sa. A költözés a járóbeteg ellá-
tást nem érinti. Ez továbbra is 
a Semmelweis Kórházban ma-
rad, s az egynapos szemészeti 
műtéteket is ott végzik majd. A 
mozgásszervi rehabilitáció is a 
Semmelweisben működik. 

A megyei kórház terüle-
tén felújítják a volt zeneiskolai 
épületet. Itt egy 80 ágyas on-
ko-sebészeti hoteltömböt ala-
kítanak ki. A hárommilliárdos 
projekt részeként nem csupán 
az épületet újítják fel, felszere-
lést is vásárolnak a sebészeti 
osztályra. A hoteltömb várha-
tóan februárra készül el.

Átköltözött a sebészeti osztály

A B.-A.-Z. Megyei és Kereskedelmi és Ipar-
kamara, valamint a MISEK megállapodása 
értelmében szerződést kaphatnak azok a ta-
nulók, akik a Miskolci Semmelweis Kórházba 
járnak gyakorlatra.

Nem csupán a betegek mellé várnak képzett 
fiatalokat, a karbantartási munkákban is segít-
hetnek a kórházban gyakorlatukat töltő tanu-
lók. Az intézmény hatalmas területén ugyanis 
– az ellátáson túl – ez is komoly feladatot jelent. 

Tiba Sándor, a MISEK főigazgatója kiemelte, 
a kórház egy speciális gyakorlati képzést bizto-
sító helyszín, itt a fiatalok olyan értékes munkát 
végezhetnek, amelynek erkölcsi tartalma is van. 

„Nem mindegy ugyanis, hogy egy nyaralót fes-
tek ki vagy egy kórtermet” – fogalmazott a fő-
igazgató. 

Az egészségügyi képzés is változik. A duális 
képzés részeként az egészségügyi szakiskolások 
tanulói szerződést kötnek majd a MISEK-kel. – 
Ez jó a gyerekeknek, hisz tanulói juttatást fog-
nak kapni – nyilatkozta Bihall Tamás, a BOKIK 
elnöke. – Ha a szociális gondozói vagy az ápolói 
szakmában helyezkednek el, további ösztöndí-
jat is kaphatnak, mivel ezek jellemzően hiány-
szakmák. Ez adott esetben elérheti a havi nettó 
50 ezer forintot is. A tanulói szerződést a követ-
kező tanévtől vezetik be a programba, de a fia-
talok már most is segíthetik a kórház munkáját.

Tanulói  
szerződés

HÁromezer új munkaHely jöHeT  
létre Miskolcon és környékén

Szabó László: „Miskolc nem csupán ipari, hanem turisz-
tikai szempontból is egyre izgalmasabb várossá válik”

„Tényleg egy sikertörténet lehet…”
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Adománygyűjtést szervez a Fidesz Borsod megyei női 
tagozata, hogy karácsonyra megvásárolhassák 
azt a tizenhét millió forintba kerülő, korszerű 
megfigyelőrend szert, amely a baba és a mama közötti 
életfunkciókat vizsgálja.

 
A kisbaba szívhangját egy ultrahangos eszközön, úgy-

nevezett CTG-n keresztül lehet hallgatni, míg világra nem 
jön. A megyei kórházban több ilyen készülék is van, a Fidesz 
női tagozata a gép modernebb változatát szeretné megvá-
sárolni. Ehhez várják az adományokat. – Ez a rendszer tar-
talmaz úgynevezett telemetrikus egységet, tehát nem kell 
feltétlenül összekötni a kismamát a készülékkel – mondta 
el Nagy Gábor, a B.-A.-Z. Megyei Kórház Szülészeti és Nő-
gyógyászati Osztályának vezetője. Az intézményben éven-
te mintegy 2700 szülést vezetnek le. Az új, 17 millió forin-
tos készülék rendszerbe köthető, több szabadságot jelent a 
kismamának, az ikerterhességet és az anya adatait is figye-
li. - A Fidesz és a kormány családpolitikájához illeszkedve, 
úgy gondoltuk, karácsony előtt olyan helyen fogunk segí-
teni, ahol a családok rögtön megérzik – mondta el Pelczné 
Gál Ildikó, a Fidesz női tagozatának országos elnöke. Az 
adománygyűjtési akció december 18-áig tart. Az adomá-
nyokat a Borsod Megye Újszülöttjeiért Alapítvány szám-
laszámára várják.  

A Temetői út átadása után újabb fejlesztésre ke-
rült sor Bükkszentlászlón: ezúttal három fedett 
buszmegállóval gazdagodott a településrész.

Nemrégiben számoltunk be a bükkszent-
lászlói Temetői út felújításáról. Most újabb 

beruházásoknak örülhetnek a helyiek, főleg 
azok, akik gyakran veszik igénybe a városrészt 
érintő autóbuszjáratokat. Gazdusné Panku-
csi Katalin önkormányzati képviselőtől meg-
tudtuk, egy tavaszi lakossági fórumon jelez-

ték a helyiek, nagyon hasznos lenne, 
ha fedett buszmegállókat 
építenének a településen, 
lenne hová behúzódniuk 
a buszra várakozóknak, 
az időjárás viszontagságai 
elől. Mint megtudtuk, egy 
buszmegálló már koráb-
ban elkészült, most pe-
dig újabb kettőt adtak át 
az utazóközönségnek. 
A képviselő elmondta, 
a beruházás összkölt-
sége megközelítette a 2 
millió forintot, a kivi-
telezést a Miskolci Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. 

munkatársai végezték. 

A temetők zavartalan megközelítése és a zsú-
foltság elkerülése érdekében kérik a megemléke-
zőket, hogy a hétvégi ünnepkörben lehetőség sze-
rint a közösségi közlekedési eszközöket vegyék 
igénybe – írja közleményében a polgármesteri 
hivatal és a Miskolc Holding Zrt. Az összes ön-
kormányzati tulajdonú temető – szentpéteri ka-
pui, vasgyári, perecesi, ómassai, hámori, lyukói, 
bükkszentlászlói, valamint a Hősök temetője – 
egységesen az alábbi időpontokban tart nyitva a 
kegyeleti ünnepen: október 29. (csütörtök): 08.00 

– 17.00 óra között; október 30, 31. (péntek, szom-
bat) 08.00 – 21.00 óra között; november 01. (va-
sárnap): 08.00 – 21.00 óra között; november 02. 
(hétfő): 08.00 – 17.00 óra között. A Szentpéteri ka-
pui temetőben a balesetek megelőzése érdekében 
korlátozzák a gépkocsival való behajtást: október 
31-én csak mozgáskorlátozott kártyával rendel-
kezők hajthatnak be, november 1-jén pedig tilos a 
behajtás. November elsején a Régió Park Miskolc 
Kft. felszíni parkolóiban és a Régiposta utcai par-
kolóházban díjmentes lesz a parkolás. 

Új, korszerű épületbe várják 
mostantól azokat Miskol-
con, akik rehabilitációs és 
rokkantsági ellátással kap-
csolatos ügyeket intéznek.

A Bottyán János utcai, aka-
dálymentesített létesítmény-
ben a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kormányhivatal 
Rehabilitációs Szakigazgatási 
Szerve és a Nemzeti Rehabili-
tációs és Szociális Hivatal ka-
pott helyet.

Évente több ezer megválto-
zott munkaképességű és fo-
gyatékkal élő személy keresi 
fel a hatóságot. Az országban 
tizennyolc megyeszékhelyen 

összesen négymilliárd forin-
tot költ a kormány a rehabili-
tációs központok felújítására. 
A legtöbb pénzt a miskolci lé-
tesítmény kialakítására fordí-
tották.

A kétszintes épületben ti-
zenkét vizsgálóhelyiséget ala-
kítottak ki, földön vezetősáv 
segíti a vakokat és gyengén-
látókat, akik számára Bra-
ille-írással is feliratozták a 
táblákat. Őket segítik a kont-

rasztos színek és a hangos 
ügyfélhívó is. A hallókészü-
lékkel rendelkező betegek szá-
mára pedig úgynevezett in-
dukciós hurkot építettek ki. A 
bútorokat is kicserélték és két 
parkolót alakítottak ki a dol-
gozók számára. 

 – Átalakítottunk, kor-
szerűsítettünk és akadály-
mentesítettünk ezerkétszáz 
négyzetmétert – fogalmazott 

Demeter Ervin kor-
mánymegbízott az épü-
let avató ünnepségén. 
Mint mondta, a fejlesz-
tést az Európai Unió 
háromszázhetvenhét-
millió forinttal támo-

gatta. – Jó érzés azt látni, 
hogy a kormányzati munka 
mögött eredmények vannak 
– tette hozzá Palich Etelka, 
a Miniszterelnökség területi 
közigazgatás irányításáért fe-
lelős, helyettes államtitkára. 
A miskolci épületben van az 
országos informatikai köz-
pont is, így a hivatal elektro-
nikus rendszereinek biztonsá-
gi mentéseit itt tartják.

A Fidelitas miskolci csoportja „Együtt Kár-
pátaljáért” címmel adománygyűjtési akciót 
szervezett múlt szombaton a Búza téri piacon. 
Pénzadományokért cserébe süteményeket osz-
tottak, amelyet Paszternák János szendrői cuk-
rász ajánlott fel. A Fidelitas június óta gyűjt 
adományokat a kárpátaljai fiatalok számára. – 
Hálásan köszönjük az eddigi adományokat és 
arra buzdítunk mindenkit, hogy lehetőségeihez 
mérten, továbbra is segítse a rászoruló kárpát-

aljai magyarokat – hangoztatta Kováts Ágoston 
a Fidelitas regionális igazgatója. Az alapítvány 
az adományokat a kárpátaljai magyar fiatalok 
iskolai étkeztetésére fordítja majd. Továbbra is 
várják a felajánlásokat a www.karpataljaert.hu 
oldalon, bankkártyás vagy átutalásos módon le-
het adakozni. Az év végéig tartó adománygyűj-
tés során összegyűlt pénzt a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség közreműködésével a Ve-
recke Alapítványnak juttatják el.

Új buszmegállók Bükkszentlászlón Hétvégi nyitva tartási rend a temetőkben

Gyűjtést szervez 
a Fidesz Borsod 
megyei női tagozata

Új épületBeN a rehaBilitációs és 
roKKaNtsági ügyiNtézés

a Kárpátaljai FiataloK 
Megsegítéséért



Számos településről indultak nemrégiben zarándokcsoportok Sajópálfalára, 
hogy gyalogosan keressék fel a kegyhely búcsúját. A Miskolcon keresztülhala-
dó gyalogos zarándoklat Görömbölyről, a görög katolikus templomból indult.
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A koszorúzásokra jelentkezést  
a MKK Ifjúsági Háza  

madacsi.agnes@ifihazmiskolc.hu 
e-mail címre november 3-án  

12 óráig kérjük megküldeni.
 

Az  ünnepségre a koszorúkat  
kérjük 15.45 percig a helyszínre  
szállítani szíveskedjenek, hogy  

a megemlékezés méltó  
körülmények között történjen.

Fellépők: Balczó Péter operaénekes, a Magyar Állami Operaház magánénekese, 
az Adagio együttes egyik énekese; Eperjesi Erika, a Miskolci Nemzeti Színház 
színművésze; Farkas Tamás magánénekes, a Budapesti Operett Színház ifjú tagja, 
az est főszervezője; Jancsó Dóra, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze; 
Seres Ildikó, a Miskolci Nemzeti Színház Jászai-díjas színművésze; Lévai Jolán 
énekművész; Varga Gergő zongoraművész; Simon Fruzsina énekesnő; az Avas 
Néptáncegyüttes. 

Műsoron: Népszerű klasszikus-opera valamint operett-áriák, musical- 
klaszikusok, néptánc és zongora. 

A rendezvényre a belépés díjtalan, de a szervezők szeretettel fogadják 
támogatásukat a kihelyezett adománygyűjtőkbe, illetve várják felajánlásaikat 

az alábbi számlaszámra: CIB Bank Zrt. 10700086-68597618-51200002

Az est fővédnöke 
Dr. Kriza Ákos,

Miskolc Megyei Jogú Város 
polgármestere

JóTékoNySáGI GáLAkoNcErT

A mINorITA 
TEmPLom 

JAVárA
2015. november 8., 20.00 
Miskolci Nemzeti Színház

Sajátos nevelési igényű tanulóknak 
adott koncertet a napokban Szécsi 
Viktória énekesnő és Vihula Mihajlo 
gitárművész a Martin János Szakkép-
ző Iskolában.

Az előadók és a hallgatók között szin-
te az első pillanattól kezdve bensősé-
ges hangulat alakult ki az intézmény 
előadótermében, ahol nagy tapssal kö-
szöntötték a művészeket. Szécsi Vik-

tória és Vihula Mihajlo „Miskolci Ak-
varellek” című előadásában ma élő 
miskolci költők megzenésített verseit 
hallhatta az iskola közönsége.

Szécsi Viktória 2015-ben pályakezdő 
ösztöndíjat nyert az önkormányzattól. 
„Elvinni ezen míves zenét mindazok-
hoz, akik számára fizikai vagy pszichés 
nehézséget jelent a saját közegükből 
való kimozdulás” - írta pályázatában a 
művésznő. Célkitűzésének eleget téve a 

nyár folyamán már több miskolci intéz-
ményben is koncertezett, többek között 
a „Csilla Bárónő” Szeretetotthonban, 
valamint a MAON Református Szere-
tetotthon lakóinak és munkatársainak 
is.  Mint köztudott, ebben a két léte-
sítményben középsúlyos illetve súlyos 
testi és értelmi fogyatékos embereket 
gondoznak. A művészek más, szintén 
nehéz helyzetben lévő embertársaiknak 
is terveznek koncertet adni.

Szív-hang koncerteket tartanak 
várandós kismamáknak és kísérő-
iknek Miskolcon. Az előadás-soro-
zatot Kodály nyomdokain elindul-
va a Miskolci Szimfonikus Zenekar 
munkatársai álmodták meg.

Ezeken a hangversenyeken kö-
tetlen formában, beszélgetésekkel, 
relaxációs gyakorlatokkal tarkítva 
nyújtanak babának és mamának ön-
feledt kikapcsolódást és nyugalmat. 
Mindezt csodaszép zeneművek hall-
gatásával kötik egybe.

Kodály Zoltán gondolatát, misze-
rint a gyermekek zenei művelését 
már az anyaméhben el kell kezde-
ni, számos tudományos eredmény 
is alátámasztja. A hallás sokkal na-
gyobb szerepet játszik a gyerekek 
egészséges személyiségének kialaku-
lásában és megőrzésében, mint azt 
korábban feltételezték. A legújabb 
kutatások arra is rávilágítanak, hogy 
a magzati korban hallott zenei motí-
vumokat a babák születésük után is 
felismerik.

Az ismert zenére pozitívan reagál-
nak: mosolyognak, megnyugszanak, 
könnyebben alszanak el, biztonságban 
érzik magukat. Mindez nagy segítsé-

get jelenthet a kisgyerekes szülők szá-
mára a nehéz időszakokban. Ráadásul 
az igényes zene ráirányítja a figyelmet 
a bennünket körülvevő értékekre és 
szépségekre, jót tesz a léleknek. A mű-
sorok szakmai programjának kiala-
kításán zenepedagógusok, zenészek 
és gyakorló szülők dolgoztak, akik fi-
gyelembe vették a kismamák és babák 
speciális igényeit.

Sajópálfalai 
zarándoklat

Szív-hang koncertek mamáknak, babáknak

„Jót tenni felemelő érzés”

A zene ereJével segítenek
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Hogy ki a legérdeMesebb a PriMa közöNségdíjra, azt öN döNtHeti el!
Szavazatát leadhatja, ha az Észak-Magyarország napilapból és a Miskolci Naplóból kivágja a kedvencére vonatkozó részt és a VOSZ Megyei Szervezete 3526. Miskolc Szentpéteri kapu 80. sz. címére elküldi.  

Szavazatát leadhatja továbbá az interneten a www.voszborsod.hu honlapon is 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.
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Hirdetés

Apróhirdetés
Megyei kórház közelében 20 
éve működő FELSZERELT NŐ-
GYÓGYÁSZATI RENDELŐ KI-
ADÓ. Miskolc, Szentpéteri kapu 
48. Érd. Tel: 06 20/940-1344.
Ács-, tetőfedő munkák, 
gipsz kar to nozás, lambéri-
ázás, filagóriák, elő tetők, ke-
rítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Velux ab-
lakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készíté-
se; tetők szellőztetése. www.
kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgoz-
ni tudó ácsot és korábban ács 
mellett dolgozó segédmun-
kást keresek Miskolc és környé-
kére, nem csak tetőn végzendő 
munkákra. Tel: 06-20/460-6775.

A Metro Kereskedelmi Kft. miskolci áruháza 
felvételt hirdet 

Áruösszekészítő,
Áru kihelyezési  

és értékesítési MuNkatÁrs 
pozíciókra.

Az önéletrajzokat a pozíció megnevezésével 
az áruház személyzeti osztályára kérjük leadni 

(3527 Miskolc, József Attila út)  
vagy a következő e-mail címre elküldeni:   

arpadne.zsoldos@metro.co.hu

Jelentkezési határidő: 2015. november 6. (péntek)

MetrO kereskedelmi kft.

Együtt  
kereskedünk!

Akár 25 százalékkal is 
csökkenhet a miskolci 
szennyvíztelep szén-
dioxid kibocsátá-
sa. Ez annak az 
újfajta vegyszer-
nek köszönhető, 
amit egy ma-
gyar tulajdonú 
cég fejlesztett ki. Gyöngyös 
és Debrecen mellett Miskol-
con tesztelték először az új 
anyagot.

A bajai Eötvös József Főis-
kola közreműködésével a 
magyar tulajdonú Víztec 
Víztechnológiai Zrt. egy meg-
lévő, saját vegyszert fejlesztett 
tovább. Ennek felhasználá-
sával sokkal hatékonyabban 
működhetnek a szennyvíz-
telepek. Lényegesen kisebb 
lesz az energiaigényük, a 
széndioxid-képződésért fele-
lős anyagok egy részéből pe-

dig biogázt állítanak elő, 
amelyből hasznosítható 
áramot termelnek. 

Karádi Zsolt, 
a MIVÍZ Kft. 
szennyvízgaz-
dálkodási rész-
legvezetője el-
mondta, az új 

vegyszer nyári tesztidősza-
ka alatt a telep energiaigé-
nyének majdnem 100 szá-
zalékát tudták biztosítani a 
biogáz üzemben előállított 
villamos energiából. Emel-
lett az üzem károsanyag ki-
bocsátása is csökkenhet. 

Miskolc a Green City moz-
galom területén ebben is élen 
jár – tette hozzá Üszögh Lajos 
(képünkön), a MIVÍZ ügyve-
zetője, kiemelve a működési 
költségek, az energiafelhasz-
nálás és a széndioxid kibo-
csátás csökkentésének a je-
lentőségét.  

Innováció a miskolci  
szennyvíztelepen

Hatékonyabbá vált Miskol-
con a távhőhálózat üzemelte-
tése, az üvegházhatású gázok 
kibocsátása pedig éves szin-
ten 613,34 tonnával csök-
kent, egy sikeres pályázatnak 
köszönhetően.

A Miskolci Hőszolgáltató 
(MIHŐ) Kft. pályázatot nyúj-
tott be a távhőhálózat üze-
meltetési költségeinek és az 
üvegház hatású gázok kibocsá-
tásának csökkentésére, amit 
a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium támogatásra érdemes-
nek ítélt. A társaság közlemé-
nye szerint, Miskolc már eddig 
is élen járt a geotermikus 
energia felhasználásában. 
A város két legnagyobb 
hőkörzetében, az avasi- 
és belvárosi távhőrend-
szerben a MIHŐ az idei 
évben közel 50 százalék-
ban már geotermia alapú 
távhőszolgáltatást nyújtott 
fogyasztói részére. Most, ezzel 
a négy projektelemből álló pá-
lyázattal a két nagy hőkörzetre 
egy-egy új nagyfogyasztó csat-
lakozott, a szükséges primer 
távhővezeték és a hőközponti 
fogadó blokk kiépítésével.

Az első projektelem a bel-
városi hőkörzetben, a Gör-
gey utca 4. szám alatt épült 

Centrum 
Apartman Ho-
tel hőellátásának kiépítésével 
valósult meg. A második az 
önkormányzat beruházásá-
ban megépült miskolctapolcai 
strandfürdő hőellátásának ki-
építésére vonatkozott. A har-

madik a 
Tatár utcai fű-

tőerőműben lévő pótvízszi-
vattyúk cseréjét tartalmazta. A 
projekt negyedik eleme a Ka-
towice utcai és a 10-es iskola 
kazánházainak gázégő cseréje 
volt.

Az energiahatékony-
ság növelése révén meg-
takarított éves primer 
energiahordozó meny-

nyiség 3155 GJ/év, az 
üvegházhatású gázok kibo-

csátásának csökkentése 613,34 
tonna évente, míg a megúju-
ló energiahordozó felhaszná-
lás növekedése 1954,9 GJ/év 
– hangsúlyozza a MIHŐ köz-
leménye. A beruházás teljes 
költségvetése 317 780 100 fo-
rint volt, melyet az EU és a ma-
gyar állam 100 százalékban tá-
mogatott.

Megújuló energIaforrások

Miskolc a környezettudatos város

További információ és foglalás:
Hőforrás Hotel

5700 Gyula, Rábai Miklós u. 2.
Tel.: 36-66/463-722, 463-740,

szallasrendeles@hoforrashotel.hu 
www.hoforrashotel.hu

TölTse a szilveszTerT 
Gyulán  

A HŐFORRÁS HOTELbEN
2015. 12. 30. – 2016. 01. 02. vagy 

2015. 12. 31. – 2016. 01. 03. 4 nap/3 éj

•  elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható 
standard  szobában

•  3 éjszakás csomag tartalma: üdvözlő 
ital, félpanziós ellátás, élőzenés műsoros  
svédasztalos szilveszteri vacsora a szál-
loda mellett lévő étteremben, valamint 1 
db egész napos fürdőbelépő a  20 me-
dencével rendelkező Várfürdőbe

• Csomag ára: 43 700 Ft/fő/3 éj
Az ár az idegenforgalmi adót nem tartalmazza.

SZÉP kártyát elfogadunk.



JUHÁSZ GYULA: CONSOLATIO
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Emlékük, mint a lámpafény az estben, 
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben, 
Derűs szelíden és örök fehéren.

Szemünkben tükrözik tekintetük még 
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt.

Természetesen attól, hogy Észak-Ma-
gyarországon Miskolc központtal lét-
rejöttek az első idegenforgalmi szer-
vezetek, még nem lepték el az üdülni, 
kirándulni vágyók a régiót. Az iratok 
tanulsága szerint az 1930-as évek első 
feléig igen kevés kézzel fogható válto-
zás történt e téren.  

Miskolc tevékeny részt vállalt a regi-
onális szövetségek megalakításában, 
de a Nagy-Miskolc koncepció elvétől 
vezérelve kezdetektől igényt formált 
egy saját, a várost és környékét propa-
gáló idegenforgalmi szerv felállítására 
is. A Speyer-kölcsön felvétele lehetővé 
tette a nagyarányú beruházásokat, 
városrendezési munkálatokat, de 
lehetőséget biztosított az idegen-
forgalom szem-
pontjából vonzó 
intézmények lé-
tesítésére illetve a 
város által törté-
nő megvételére is. 
1925-ben ebből az 
elgondolásból vá-
sárolta fel a mis-
kolci közgyűlés 
a Görömböly-tapolcai gyógyfürdő 
részvényeit és határozta el a Sajóparti 
uszoda megépítését. 

Miskolc város közgyűlése már 
1927-ben elhatározta egy idegenfor-
galmi hivatal létesítését, de ezt a ma-
gyar királyi belügyminiszter kellő 

pénzügyi fedezet hiányában nem en-
gedélyezte. 

Végül 1928-ban alakult meg Mis-
kolc város idegenforgalmi hivatala. 
A hivatal élére Unger Hugó nyugal-
mazott rendőr főtanácsost nevezték 
ki. A vezetőn kívül csak egy gépíró-
nő dolgozott az újonnan felállított 
városi intézményben, aki Unger 
Hugó leánya, Unger Ella volt. 

A hivatal a városházán kapott he-
lyet, de egy év múlva átköltöztették 

a Széchenyi utca 66 szám alá, ahol 
a MÁV menetjegyirodája is műkö-
dött. Az 1920-as évek vége, 1930-as 
évek eleje Miskolc életében nem csak 
a gazdasági válság nehézségeit hoz-
ta, hanem 1929-ben - természetesen 
nem városi pénzből, hanem állami 

beruházásként - befejezett lillafüre-
di Palotaszálló építését is. Ez a gyö-
nyörű helyen felépült épület rövid 
időn belül Miskolc és környékének 
ékességévé vált és az egyik fő vonz-
erőt jelentette az idelátogatóknak. A 
szálloda külön érdekessége az, hogy 
megépítésének legfőbb támogató-
ja gróf Bethlen István miniszterel-
nök volt. Nem véletlen tehát, hogy 
az 1929-es év legnagyobb volumenű 
állami beruházása Lillafüreden tör-

tént. A városi köz-
gyűlés - reagálva 
Lillafüred meg-
változott idegen-
forgalmi értéké-
re - Vidáts János 
törvényhatósági 
bizottsági tag ja-
vaslatára elfogad-
ta a terület üdü-

lőteleppé való fejlesztésének tervét és 
indítványozta a Miskolc - Lillafüred 
- Eger közötti út befejezését. A nagy 
volumenű terv pénzügyi hátterének 
biztosítására Vidáts egy a minisz-
terelnökhöz irt kérelmet javasolt.  
(Folytatjuk)                 SOmOrJAI LeHeL

Miskolc területén összesen 34 
temető található. Ezek közül hét 
működő és hat lezárt (katonateme-
tők, az 56-osok parcellája, a régi 
zsidótemető és a tetemvári Hősök 
temetője) van önkormányzati 
tulajdonban. Emellett a római és 
görög katolikus, a református, az 
evangélikus és a zsidó felekezetek-
nek is van temetőjük a városban. 

A mindszenti temető ma más 
Miskolc központjában helyezkedik 
el, valamikor a város határán, sőt 
azon kívül feküdt. A történelem fo-
lyamán több vallási felekezet hívei 
is temetkeztek ide, később alakult 
ki a római katolikus és az 
evangélikus temetkezés 
rendszere. A mindszenti 
temető tehát tulajdonkép-
pen két részből áll: a római 
katolikus és az evangéli-
kus temető területéből. A 
temetőt a Miskolcon át-
vezető 3. számú út építése 
kettészelte, így az út keleti 
oldalán is található egy te-
metői terület.

Arról, hogy a mai mind-
szenti temető mikor jött 
létre illetve, hogy mikor 
kezdték ott a temetkezést, 
nincs pontos adat. A ha-
lottak nyilvántartását a 
mindszenti lelkészi hivatalban vé-
gezték, ugyanakkor a mindszentie-
ken kívül a miskolci katolikusok is 
ide temetkeztek. Az első nyilván-

tartási adatok 1717-ben születtek, 
de az akkori lelkész, Dessewffy Elek 
csak a születéseket vezette, a „hol-
tak könyvét” Gányi Ferenc plébá-
nos kezdte írni az 1720-as évek má-
sodik felében. 1726 és 1782 között 

a miskolci ortodox vallásúak is ide 
temetkeztek. Erről az első bejegyzés 
1726. május 15-én született Theo-
dosziosz szerzetespap tollából. 1726 

után már a „kálvinista temetőt” 
használták, de néha ezután is temet-
keztek ide, főleg a temető keleti, az 
1970-es években épített út másik ol-
dalán fekvő részén. A temetőt több-
ször is bezárták, mert megtelt, a 20. 

században például 1920-
ban és 1976-ban. Rövid 
idő múlva azonban min-
dig megnyitották és ma is 
működik. 

A római katolikus teme-
tői rész Miskolc legked-
veltebb temetkezési helye, 
számos nevezetes sze-
mély síremléke található 
itt. Benke József színész, 
színházigazgató volt. Lá-
nya Laborfalvi Róza és ő 
indította el a színészi pá-
lyán Déryné Széppataki 
Rózát is. Munkácsy Mi-
hály szüleinek síremléke 
a bejárat közelében áll. A 

Piva család sírhelye Carlo Piva, a 
Miskolcon egykor rendkívül nép-
szerű olasz cukrász családjának 
hamvait tartalmazza.  

A Demeter-nap a bolgárkertészek 
egyik legfontosabb ünnepe volt. 
Ekkor ünnepelték a kertekben 
végzett munka befejezését és a ha-
szon szétosztását, ezért az “osztoz-
kodás napjának” is nevezték.  

Miután mindenki megkapta a 
jussát, a nap ünnepi lakomával ért 
véget. A De-
meter-nap el-
telte után a 
vendégmun-
kások készü-
lődni kezdtek, 
hogy hazatér-
jenek Bulgári-
ába. Szent De-
meter napja 
a téli időszak 
kezdetét jelen-
ti. „Szent De-
meter hozza a 

telet, Szent György pedig a nyarat” 
– tartja a bolgár közmondás.

Demeter nap alkalmából a Mis-
kolci Bolgár Nemzetiségi Önkor-
mányzat is ünnepi megemléke-
zéseket szervezett a napokban. 
Október 25-én szentmisén em-
lékeztek a régi bolgár kertészek-
re, másnap pedig megkoszorúz-

ták, Georgi 
Sztanev egy-
kori bolgár-
kertész em-
léktábláját, a 
Bulgárföldi 
Általános Is-
kola falán. A 
tábla felirata 
szerint Georgi 
Sztanev föld-
jén épült a 
Bulgárföldi 
lakótelep.

Szent Demeter napján

„Keresztek erdején sétálok…”

múlt és jelen miskolci Napló8

A 20. század elejétől – több ütemben – Miskolc városa megvásárolta Tapol-
cát az egyháztól. 1934-ben üdülőhellyé nyilvánították a települést, ami gyors 
virágzásnak indult, fogadók, éttermek, panziók nyíltak, központban a gyógy-
vízzel. 1938-ra felépült az új tavifürdő, hozzá az a Szeghalmy Bálint tervezte 
kerek fürdőház, ami egészen 1969-ig állt. A termálfürdő, illetve a klasszikus, 
ma is látható főépület 1941-ben készült el, az akkori európai listán a harmadik 
helyre sorolták a korszerűség, a vízminőség és a gyógyhatás alapján. 1959-ben 
átadták a közönségnek a tulajdonképpeni Barlangfürdőt (mindaddig csak a 
barlangokon kívül fürödhettek a barlangból eredő termálvízben), 1969-ben 
pedig két szabadtéri medencével egészítették ki a komplexumot, majd ké-
sőbb, két ütemben is történtek átalakítások, bővítések. E munkálatok során 
épült meg a Barlangfürdő jelképének is számító külső „kagyló” (Zsuffa And-
rás tervezte), újabb barlangtereket tártak fel, a mai arculat a 2000-es évek kö-
zepére alakult ki.                                                                   fOTó: mOCSÁrI LÁSZLó

AKKOr...

...éS mOST

A vÁrOS éS TérSéGe  
IDeGeNfOrGALmÁNAK 
történetéből  

Miskolc teMetői

(2. rész)

épül a Palotaszálló



2015. október 31. | 44. hét | XII. évfolyam 44. szám
Miskolci Napló – A város lapja Sport

Ezen a hétvégén Miskolcon, a Kemény Dénes Uszodában rendezik meg a 
BENU Férfi Magyar Kupa C-csoportjának küzdelmeit. A házigazda MVLC 
mellett 4 csapat – köztük a bajnokságot vezető ZF Eger – mérkőzik meg a to-
vábbjutásért.

Az MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. szervezésében megva-
lósuló torna első mérkőzését október 31-én, szombaton délelőtt 10 órakor a 
BVSC-Zugló ellen játssza a PannErgy-MVLC csapata. A két együttes mellett 
a Budapesti Honvéd Sport Egyesület, a ZF-Eger valamint a Ceglédi Vasutas 
Sport Egyesület került még be a C csoportba. Két nap alatt négy-négy mecs-
cset játszanak a csapatok.

A PannErgy MVLC mérkőzései: október 31., szombat, 10:00: BVSC-Zug-
ló – MVLC; 16:45: MVLC – Budapesti Honvéd Sport Egyesület. No-
vember 1., vasárnap, 10:00: MVLC – Ceglédi Vasutas Sport Egye-

sület; 15:00: ZF-Eger – MVLC.

A 70 kilogrammban szereplő Gercsák Szabina aranyérmet nyert múlt vasárnap az Abu-Dzabiban zajló junior 
cselgáncs-világbajnokságon. A Hell-Miskolci JC versenyzője tajvani, belga és venezuelai ellenfél legyőzésével jutott 
a négy közé. Ott Szabina – aki idén már a felnőtt vb-n is bemutatkozott – jukóval verte meg a német Lisa Dollingert, 
majd a fináléban intéssel bizonyult jobbnak a japán Aojagi Reminél. Az ifjúsági olimpiai bajnok és kétszeres junior 
Eb-első Gercsák Szabina a magyar cselgáncssport ötödik junior vb-aranyát szerezte meg az Arab Emírségekben.

A listavezető Ferencváros maga-
biztos, 2-0-ás győzelmet aratott 
Diósgyőrben az elmúlt hétvégén, a 
labdarúgó OTP Bank Liga 13. for-
dulójában. 

Rengetegen voltak kíváncsiak az 
összecsapásra, a DVTK-Ferencvá-
ros találkozó nézőcsúcsot hozott a 
diósgyőri arénában. Csaknem 8200 
hazai és vendégszurkoló választotta 
a helyszíni buzdítást, ez csaknem a 
felét tette ki a 13. forduló össz-néző-
számának. 

A Ferencváros már a találkozó ele-
jén előnybe került Diósgyőrben, igaz, 
az első negyedóra végén még csak lét-
számban, ugyanis Tamást kiállítot-
ta a játékvezető. A vendégek – akik a 
bajnokságban legutóbb éppen a Diós-
győr vendégeként, az előző szezon 10. 
fordulójában szenvedtek vereséget – 

bő tíz perccel később Stanislav Sesták 
révén ki is használták az emberelőnyt. 
(0-1) A fordulást követően a zöld-fehé-
rek magabiztosan őrizték előnyüket, 
nem erőltették a találkozó eldöntését. 

Végül a 79. percben egy szögletvariá-
ció végén Roland Lamah góljával be-
biztosította sikerét a fővárosi alakulat. 
OTP Bank Liga, 13. forduló: Diósgyőri 
VTK - Ferencváros 0-2 (0-1).

A DVTK Jegesmedvék csapata a má-
sodik helyet szerezte meg a Kontinen-
tális Kupa miskolci csoportkörében, 
miután vasárnap este legyőzték a spa-
nyol bajnokot.

DVTK Jegesmedvék csapata pénte-
ken este balszerencsével kezdte meg 
szereplését a Kontinentális Kupán bár 
nagyrészt jobban játszottak a Rigá-

nál, végül mégis kikaptak egy góllal. 
(DVTK Jegesmedvék – Mogo Riga 1-2 
(0-0, 1-2, 0-0).

Szombaton este aztán a Macik óriá-
si küzdelemben kényszerítették térdre 
a szlovén bajnokot, így akkor még ma-
radt esély a továbbjutásra. (DVTK Je-
gesmedvék – Acroni Jesenice 4-3 (1-1, 
1-0, 2-2).

A vasárnap esti, utolsó mérkőzés-
re végül mégsem maradt túl sok izga-
lom, mivel délután a Mogo Riga 4-1-re 
megverte a Jesenice csapatát, így ők ju-
tottak a Kontinentális Kupa harmadik 
körébe. Ez azt is jelentette, hogy a Je-
gesmedvék számára egy tétnélküli ta-
lálkozó következett a spanyol bajnok 
CH Jaca ellen, ettől függetlenül a Ma-
cik hatalmas lendülettel harcoltak és 
búcsúzóul alaposan megszórták az el-
lenfelüket. (DVTK Jegesmedvék – CH 
Jaca 10-2 (1-1, 5-0, 4-1).

– Örülök a győzelemnek, ám ben-
nem és a csapatban is van egy kis csa-
lódottság, hogy nem jutottunk tovább. 
A kulcs az első mérkőzés volt, ahol 
csak egy gólt tudtunk lőni. Összessé-
gében elégedett vagyok a mutatott já-
tékkal, de helyzeteink kihasználásán 
sokat kell még javítani. A MOL Liga 
megy tovább, egy pár nap pihenő után 
most már csak arra fókuszálunk – nyi-
latkozta a mérkőzés után Mayer Péter 
vezetőedző. 

Nagy csatában győzött szer-
dán este, első idei Európa 
Kupa mérkőzésén az Aluin-
vent DVTK női kosárlabda – 
csapata. A lányok a Valosun 
KP Brno vendégeként dia-
dalmaskodtak. Folyta-
tás jövő csütörtökön 
hazai pályán a hol-
land Orange Bliz-
zards ellen. Ered-
mény: Valosun KP 
Brno – Aluinvent 
DVTK Miskolc 73-
77 (23-20, 17-18, 18-
17, 15-22).

Jól kezdték 
 az ek-át 

a koSaraS lányok

Junior világbaJnok 
gercSák Szabina!

Magyar kupa küzdelmek 
az uszodában

Ezúttal a Diósgyőr sEm tuDta 
Megállítani a Fradit

Második hely a kontinentális kupában

A DVTK-MVSI 
diák korosztályú 
(2003-2005-ös 
születésű sporto-
lók) birkózócsa-
pata megnyerte az 
országos szabad-
fogású csapatbaj-
nokságot.

A DVTK-MVSI 
birkózói mindkét 
fogásnemet meg-
tanulják már gyermekként. Tavasszal kötöttfogásban rendeztek diák 
birkózó bajnokságot, akkor egy meccsen úszott el az arany, ősszel vi-
szont szabadfogásban már nem talált legyőzőre a piros-fehér gárda. A 
bajnokcsapat tagjai:  Botos Dominik, Márkus Bercel, Kádas Krisztián, 
Zurai Rajmund, Porteleki Dávid, Szinay Csaba, Mátyás Márk, Toplensz-
ki Bálint, Poczkodi Tamás, Oláh Gergő, Kelemen Ádám, Szemán Csaba. 
Edzők: Repka Attila, Bacsó Alex, Lakatos Győző, Juhász Sándor. 

Miskolci fiú tornász lett 
országos magyar bajnok

MVSI-s fiú tornász nyert országos magyar bajnokságot múlt héten Bu-
dapesten. Kopcsek Tamás a négyből két számban első, kettőben máso-
dik lett, így egyéni összetettben ő lett a magyar bajnok.

országos birkózó siker
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
Borsodcolor Kft. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Bonyhádi 
edények 
széles 

választékban 
kaphatók!

November 3.-ig

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 INduLT  

OKTÓBER 14-TőL – dECEMBER 31-IG A 2000 FT FELETTI VáSáRLÓINK RÉSZÉRE!  
RÉSZLETEK A BOLTOKBAN KIHELYEZETT PLAKáTOKON ÉS A SZÓRÓLAPOKBAN!

Apróhirdetés
Segítünk a kisgyermekes csa-
ládokban, mikor jó volna még 
két kéz. Ingyenes segítőnk elkí-
sérheti a családot az orvoshoz, 
a postára, bevásárolni és több 
gyerek esetén segíthet a játszó-
téren a gyerekek felügyeleté-
ben is. Több infó: miskolc.ima-
mi.hu, 30/905-8113.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 63 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, 
Bemutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház I. emelet. Nyitva: h–p: 
9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.
Miskolcon, Avas délen Sá-
lyi u. 16. alatt garázs eladó. Tel.: 
46/741-181, 30/622-9420.

NAPELEMES RENDSZEREK  
KIÉPÍTÉSE MISKOLC VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEIN
(KEOP-4.10.0/N/14-2014-0088)

Több mint 2 havi villanyszámláját 
takarítja meg három miskolci kö-
zépiskola azon a napelemrendsze-
reknek köszönhetően, amelyeket a 
Környezet és Energia Operatív Prog-
ram segítségével 36.982.447 Ft-ból 
építettek ki az európai uniós és kor-
mányzati társfinanszírozásban.

Miskolc Megyei Jogú Város – mint a 
Green City mozgalom első magyaror-
szági mintavárosa – számára kiemelt 
jelentőségű, hogy a városfejlesztési 
projektjei során hosszú távon fenn-
tartható, környezetbarát beruházásokat valósítson meg, szem előtt tartva a megújuló energiák 
fokozott használatát. 

E célokkal összhangban jelentős villamos energia megtakarítást eredményező napelemes 
rendszer épült ki a három miskolci középiskola épületén. Az Avasi Gimnáziumra telepített rend-
szer mérete 23 kWp, várható éves villamos energia termelése 21 567 kWh. A Herman Ottó 
Gimnázium épületére egy 13,5 kWp-es rendszer került, 11 577 kWh várható éves villamos 
energiatermeléssel. A Zrínyi Ilona Gimnázium épületére pedig egy 21 kWp rendszert építettek, 
amelynek várható éves villamos energia termelése 18 299 kWh.

Miskolc önkormányzata a 47 287 384 Ft értékű beruházáshoz 10 304 937 Ft saját erőt bizto-
sított, a fennmaradó 36 982 447 Ft-ot az Európai Unió és Magyarország Kormánya biztosította 
mintegy 78,2%-os mértékben. 

A kiépített, mintegy 380 m2 felületű napelem rendszerek 
összesen 51 443 kWh villamos energiát termelnek meg, 
segítségükkel a 3 intézmény az éves villamos energia 
költségnek mintegy 18%-át takarítja meg. A meg-
takarítás így elérheti az évi 1,8 millió Ft-ot. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósult meg. A pá-
lyázat során közreműködő szervezet a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kör-
nyezeti és Energiahatékonysági Ope-
ratív Programokért Felelős Helyettes 
Államtitkársága volt.

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

A Mik erenyői telephelyén  
légkondicionált, portaszolgálattal,  

különböző szolgáltatásokkal   
rendelkező

irodáK KiAdóK. 
Őrzött parkolási lehetőség  

zárt udvarban.

Cím: Miskolc, Erenyői u. 1.
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A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
November 2. | hétfő 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, közéleti 
magazin 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 DVTK 
Jegesmedvék – DAB Mol Liga jégkorong mérkőzés 21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 Időjá-
rásjelentés 21.22 ProgramPont 21.30-05.00 Képújság

november 3. | kedd: 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-
kolc 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 Jegesmedvék 
– MAC Budapest Mol Liga jégkorong mérkőzés 21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 Időjárásje-
lentés 21.22 ProgramPont 21.30–05.00 Képújság

november 4. | 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 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Hely-
zetkép 20.30 Miskolc Ma ism. 21.00 Aluinvent DVTK –PINKK Pécs bajnoki kosárlab-
da mérkőzés 22.00-05.00 Képújság

november 5. | csütörtök 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Promenád, a Miskolc Te-
levízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 
19.30 Videoton – DVTK bajnoki labdarúgó mérkőzés 21.00 Miskolc Ma 21.30-05.00 Képújság

november 6. | péntek 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.30 Egészségmagazin 19.00 Miskolc 
Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Ez Miskolc! magazin 20.00 
Miskolc Ma ism. 20.20 Időjárásjelentés 20.22 ProgramPont 20.30–07.00 Képújság

november 7. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Hírpont 18.10 No Comment 18.17 Időjárásjelentés 18.30 Promenád ism. 19.00 Hír-
pont ism. 19.10 No Comment 19.17 Időjárásjelentés 19.30 Sportpercek ism. 20.00 
Hírpont ism. 20.10 No Comment 20.17 Időjárásjelentés 20.30 És Isten megteremti a 
nőt, francia film 22.30–07.00 Képújság

november 8. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Kró-
nika, heti hírösszefoglaló 18.20 Időjárásjelentés 18.30 Hívőszó/vagy/Mélykvíz 19.00 Kró-
nika, hírösszefoglaló 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Tudomány a hét-
köznapokban 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.20 Időjárásjelentés 20.30-05.00 Képújság 

Október 31-én és november 1-jén a mindenszentek és halot-
tak napja körül megnövekedő temetői forgalom miatt igény sze-
rint rásegítő járatokat indít az MVK az 1-es, 4-es, 6-os, 14-es, 
20-as, 24-es és 35-ös autóbuszok vonalán.

November 1-jén (vasárnap), mindenszentek napján a vasárnapi 
menetrend szerint közlekednek az autóbuszok és villamosok. A 
bérletpénztárak a bérletváltási időszakban érvényes, munkaszü-
neti napi nyitva tartás szerint várják az utasokat november 1-jén, 
kivétel ez alól a Felső-Majláthon és a Repülőtéren lévő bérlet-
pénztár. Felső-Majláthon a bérletpénztár áthelyezés miatt zárva 
lesz, a Repülőtéren viszont a megnövekedő forgalomra tekintettel 
kinyit a jegy-és bérletpénztár 9:30-17:30 között.

Mindszenti plébánia, Millenniumi 
terem

Október 31. 17 óra. Keresztény irodalmi sza-
lon – verses, zenés műsor a hónap figye-
lemre méltó eseményeiből, az Éltető Lé-
lek Irodalmi Kör Egyesület szervezésében. 

Művészetek Háza
November 3. 10 és 14 óra. SZÉPSÉG ÉS 

A SZÖRNYETEG - zenés mesejáték. A 
Nektár Színház előadása.

November 7. 19 óra. MISKOLC DIXIE-
LAND BAND, 25. JUBILEUMI KONCERT. 
A magyar zenei élet számos, ismert 
személyisége közösen ünnepel a ze-
nekarral! Illényi Katica, Deseő Csaba 
hegedűművészek, valamint Benkó 
Sándor, a Benkó Dixieland Band veze-
tője lesz az est vendége.

November 9. 19 óra. Izzó lelkek. Miskolci 
Szimfonikus Zenekar, Tűzvarázs Bér-
let /2. Műsor: F. Mendelssohn: A szép 
Meluzina – nyitány, op. 32. R. Schu-
mann: a-moll gordonkaverseny, op. 
129. F. Schubert: „Nagy” C-dúr szim-
fónia, D. 944. Vezényel: Christian Si-
monis. Közreműködik: Szabó Ildikó 
(gordonka).

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.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár 
November 5. 18 óra. A Biblia a magyar 

költészetben - Berzsenyi Dániel. 
Előadó: Reisinger János irodalomtör-
ténész. 

November 6. 15 óra. Bócz Sándor Opera-
barátok Klubja: Verdi: Don Carlos. 

Csodamalom Bábszínház
November 7. 10.30 óra. A négy évszak. 
József Attila Könyvtár
November 19. 10 óra. Fekete fehér 

balladák - rendhagyó irodalomóra. 
Jónás Judit előadása. Cigány-ma-
gyar-spanyol költők versei hangoz-
nak el autentikus cigány dalokkal 
színesítve. (Pl. Szécsi Magda, Choli 
Daróczi József, Lakatos Menyhért, 
József Attila, Nagy László, Federico 
Garcia Lorca stb.)

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. 

Belvárosi liget
Minden pénteken 7-13 óráig. Miskolci 

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

November 2. | hétfő: Soltész 
Nagy Kálmán u. környéke: 
Bem J., Bihari J., Bocskai I. 
magánházak, Bors vezér, Gi-
zella, Kinizsi P. 1-27, 6-36, 
Kont I., Kóris K., Lenke, Mar-
tinovics I., Melinda, Sarolrta, 
Soltész N. K. 9-153, 16-126, 
Vörömarty M.u. a Soltész N. 
K.-felüljáró közötti szakasz

Hejőpark: Almáskert, Be-
nedekalja, Csemetekert, Hala-
dás, Jegenyés, Kapitány, Káp-
lár, Kürt, Pillangó, Próbatétel, 
Sátor, Síp, Tábortűz, Vadró-
zsa, Zászló, MÁV-telep, Váltó 
u., Sorompó u., Pingyom

november 3. kedd: Tizeshon-
véd-Petőfi-Megyesalja-Pap-
szer u. környéke: Avasalja, 
Csalogány, Csengey G., Fü-
zes, Geró J., Hunyadi J., Irá-
nyi D., Kálvin J., Kandia, 
Leiningen K., Malomszög, 
Megyesalja, , Nagy S., Nagy-
váthy J. társasházak, Nefe-
lejcs, Papszer, Petőfi S., Rácz 
Gy., Rákóczi F., Reményi E., 
Serház, Szent István, Teleki 
Blanka, Tizeshonvéd köz, Ti-
zeshonvéd u., Tompa M., To-
ronyalja, Tulipán

Avas pincesor: Arnóti sor, 
Csabai sor, Csáti sor, Danyi 
völgy, Domb, Földes F., Hi-
deg sor, Mélyvölgy, Muszkás 
oldal, Muszkás telep, Teleki 
sor, Tóth sor

november 5. csütörtök: Belvá-
ros: Arany J., Corvin, Dan-
kó P., Erzsébet tér, Görgey 
A., Horváth L., Kazinczy F., 
Király páros oldal, Madarász 
V., Mártírok, Munkácsy M., 
Nagy I., Régiposta, Szentpá-
li, Széchenyi I., Szemere B., 
Uitz B., Városház tér, Vörös-
marty M. 1-33, 26-62

november 6. péntek: Volog-
da-Jókai lakótelep, Kishu-
nyad u.-Palóczy u.-Kossuth 
u. környéke: Dayka G., Deák 
tér, Déryné, Dózsa Gy., Fábi-
án kapu, Fábián u., Fazekas, 
Feszty Á. 1/A-B, Jókai M., 
Kis-Hunyad, Kossuth L., La-
borfalvi R., Mátyás kir. tár-
sasházak, Pallós, Palóczy L., 
Patak, Petőfi S. tér, Szepessy 
P., Tárkányi B., Vologda

Hodobai telep: Gömöri tér, 
Kassai magánházak, Kolozs-
vári, Latkóczi L., Pozsonyi 
magánházak, Temesvári

miklós Béláné, Miskolc aljegyzője fogadó órát tart 2015. 
november 4-én (szerdán), 14 órától a polgármesteri hiva-
tal hatósági tárgyalójában. Sorszámosztás: 2015. november 
2-án reggel 8 órától a polgármesteri hivatal portáján.

nánási-Kocsis norbert, önkormányzati kép-
viselő, lakossági fogadó órát tart november 4-én 
(szerdán), 16.00-17.30 óráig a Romek téri önkor-
mányzati irodában.

Fogadó óráK

November 1-jén mindenszentek ün-
nepe, 2-án halottak napja lesz. Nem-
csak a templomokban, hanem a teme-
tőkben is lesznek szertartások, így 1-jén 
13 órakor a Szentpéteri kapui temető-
ben, 17.30 órai kezdettel a mindszen-
ti temetőben, lesz temetői ájtatosság. 
A minorita rendház emeleti hittanter-
mében 2-án, halottak napján 7, 10 és 
18 órakor is lesznek szentmisék. Bár a 

templomot még mindig nem használ-
hatják az ismert tűzeset miatt, a kripta 
változatlanul látogatható.

November 8-án, vasárnap 20 órá-
tól jótékonysági gálakoncertre kerül 
sor a Miskolci Nemzeti Színházban. A 
koncerten befolyt összeget a minori-
ta templom tűz okozta károsodásának 
helyrehozatalára fordítják. Az est so-
rán neves színészek és énekesek előadá-

sában népszerű opera-, valamint ope-
rett-áriák, musical-részletek hangoznak 
el. A belépés ingyenes, az érkezés sor-
rendjében lehet a helyeket elfoglalni.

Jövő vasárnap, 8-án, a 10 órai szent-
mise keretében búcsúzik a miskolci hí-
vektől és a mindszenti plébániától Pa-
lánki Ferenc, Debrecen–nyíregyházi 
megyéspüspök.

2015. október 17. Miskolci zarándok-
lat indul Sajópálfala kegyhelyének főbú-
csújára

séreLemdíj

Miskolci olvasónkat becsü-
letsértő kijelentéssekkel 
illette egy haragosa, mások 
előtt. Ebből eredően bün-
tető eljárás is volt, ahol jog-
erősen elítélték az illetőt. 
Olvasónk anyagi kártérítést 
is akar, mivel – bár konkrét 
vagyoni kára nem keletke-
zett - számos kellemetlen-
ség érte az eset miatt. 

A Polgári Törvénykönyv 
az emberi méltóság kereté-
ben határozza meg az abból 
fakadó személyiségi jogo-
kat. Kimondja, hogy ezeket 
mindenki köteles tisztelet-
ben tartani, a személyisé-
gi jogok a törvény védelme 
alatt állnak. Néhány szemé-
lyiségi jogot a törvény neve-
sít - ilyen például az élet, a 
testi épség, az egészség vagy 
a magántitok, személyes 
adatok védelméhez való jog.

Az új Polgári Törvény-
könyv a személyiségi jogok 
megsértéséhez kapcsoltan 
szabályozza új jogintézmény-
ként a sérelemdíjat. Ez, a sze-
mélyiség-jogvédelem eszköz-
tárát bővítve, megszüntette a 
korábbi, nem vagyoni kárté-
rítési jogcímet. A sérelemdíj 
a személyiségi jogsértésekkel 
okozott, pénzben nehezen 
kifejezhető károk megítélésé-
nek az egyszerűsödését ered-
ményezheti.

Korábban a személyiségi 
jogsértéshez kapcsolódó ká-
rokat sok esetben nem lehetett 
tényszerűsíteni, noha nem vi-
tatható, hogy a károsult, vagy 
hozzátartozója életminőségét, 
egzisztenciális helyzetét jelen-
tős mértékben érintette a ká-
rokozás. Az új jogintézmény 
alkalmazása során a sérelem-
díj akkor is jár, ha az érintett 
nem tud hátrányt bizonyíta-
ni. A bíróság a személyiségi 
jogsértés összes körülményét 
mérlegeli. Így szerepe van a 
jogsértés súlyának, ismétlő-
dő jellegének, a felróhatóság 
mértékének. Ezek figyelembe 
vételével tudja a bíróság a sére-
lemdíj összegét meghatározni.

strassBurger gyuLa 
ügyvéd

a jogász váLaszoL
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egyházi híreK, eseményeK

Két héttel meghosszabbította a házhoz menő zöldhulla-
dék-gyűjtést a MiReHuKöz. November közepétől viszont a 
háztartási növényi hulladékot már csak komposztálni lehet 
vagy leadni a városi hulladékudvarokban.

Kovácsné Budai Mária képviselő körzetében sok kertes 
ház is van, a lakók kérték, hogy segítsen megoldást találni 
november elején is a zöldhulladék elszállításához. - A leg-
utóbbi közgyűlésen kezdeményeztem, hogy a zöld zsákos 
hulladékszállítás határidejét toljuk ki két-három héttel, mi-
vel nagyon nagy volt rá az igény – nyilatkozta a képviselő.

November 13-ig tehát meghosszabbították a házhoz 
menő zöldhulladék gyűjtését. A téli időszakban a növé-
nyi hulladékot zsák nélkül is átveszik a József Attila, a Lo-
rántffy és a Bogáncs utcai hulladékudvarokban, csupán 
lakcímkártya, személyi igazolvány és a díjbefizetést igazoló 
bizonylat szükséges.

TOVább gyŰjTIK  
a zöLdhuLLadéKot 

RáSEgÍTő jáRATOK AZ üNNEpEN

november 4. szerda. 
TOscA OpErA 19:00 | 
NAGYSZÍNHÁZ Egyetemi 
bérlet Jegyvásárlás

B OL D O GTA L A NOK 
színmű 19:30 | JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás

november 5. csütörtök. A 
NAGy GATsBy romanti-
kus pop art táncjáték 17:00 
| KAMARA Nyilvános fő-
próba Jegyvásárlás

TOscA OpErA 18:00 | 
NAGYSZÍNHÁZ Schiller 
ifj. bérlet Jegyvásárlás

B OL D O GTA L A NOK 
színmű 19:30 | JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás

november 6. péntek. A 
NAGy GATsBy romanti-
kus pop art táncjáték 19:00 
| KAMARA Bemutató 
Arany, Ezüst bérlet

TOscA OpErA 19:00 | 
NAGYSZÍNHÁZ Vörösmar-
ty Alap, Arany, Ezüst bérlet

november 7. szombat. A 
NAGy GATsBy romanti-
kus pop art táncjáték 17:00 
| KAMARA Csíky Arany, 
Ezüst bérlet Jegyvásárlás

prIMA-Díj áTADó Gá LA 
18:00 | NAGYSZÍNHÁZ

VáNyA BácsI színmű 
Fordította Makai Imre 19:30 
| JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás

a misKoLci nemzeti 
S Z Í N h á Z  M Ű S O R A 
n o v e m b e r  4 -7.

Ványa bácsi



Karambolozott  
a betegszállító

Október 26-án, délután 
13 óra körül Miskolcon, 
a Lorántffy Zuzsanna és a 
Kiss tábornok utcák kereszteződésében egy Opel Combo típusú 
betegszállító összeütközött egy, az Újgyőri főtér irányából a Kiss 
tábornok úton haladó Volkswagen Sharan típusú személyautóval. 

Az ütközés kö-
vetkeztében a 
Volkswagen a 
járdára sodró-
dott, ahol el-
ütött egy gyalo-
gost. Összesen 
heten  sérültek 
meg. Egyikük 
élet veszélyes 
állapotban volt, 
életmentő be-

avatkozásokat kellett végrehajtani. Rajta kívül egy súlyos illetve 
öt könnyebb sérültje – köztük két gyermek – volt a balesetnek. A 
Volkswagen Sharanban lévő négy személy könnyű, míg a gyalogos 
és az Opel vezetője illetve idős utasa súlyos sérülést szenvedett. A 
91 éves nő kórházba szállítását követően elhunyt. A másik sérült 
egy 41 éves fiatalember, akinek végtagtörései voltak. Mindkét fel-
karja, illetve a bal alkarja eltört, az ő állapotát sikerült stabilizálni. 

A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit és szemtanúk jelent-
kezését várja. Kérik, hogy akik látták a balesetet, s azzal kapcsolat-
ban érdemi információval rendelkeznek, jelentkezzenek a megyei 
rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályán (3527 Mis-
kolc, Szeles utca 73.), vagy telefonon, a 30/303-3931-es telefonszá-
mon, illetve a stefanj@borsod.police.hu elektronikus címen.

Őszi lakástüzek 
 –  vigyázzunk a fűtéssel

Október 24-én és 25-én 
is lakástüzekhez riasztot-
ták a borsodi tűzoltókat. 

Szombaton, Miskolcon, a Kisfaludy utcában egy konyha gyul-
ladt ki mintegy 15 négyzetméteren. A tűzhöz a miskolci hivatá-
sos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral rövid időn belül 
eloltották a lángokat, majd megkezdték a lakás átszellőztetését 
és átvizsgálását. Az eset során senki nem sérült meg. Másnap 
Taktaszadán gyulladt ki egy lakás, a Thököly utcában, az in-
gatlan tulajdonosa már a tűzoltók kiérkezése előtt megkezdte a 
lángok oltását. Itt is egy vízsugárral hárították el a veszélyt, sze-
mélyi sérülés nem történt.

Fokozottan ellenőrzik a temetők környékét
A rendőrség ezúttal is kiemelt figyelmet fordít a mindenszen-

tekhez, halottak napjához kapcsolódó, megemlékezési időszak-
ra. Ezen az ünnepen nagyon sokan látogatják meg hozzátarto-
zóik sírját, így a temetők környékén, az oda vezető utakon - s 
általában a közutakon - tömegközlekedési járműveken zsúfolt-
ságra lehet számítani. - A rendőrség fokozottan ellenőrzi a te-
metők környékét ebben az időszakban. A közterületi szolgála-

tot ellátó állomány feladata elsősorban segítő jellegű - forgalom 
kezelésére, a balesetveszély csökkentésére, az ünnep nyugalmát 
veszélyeztető szabálysértések és bűncselekmények megelőzé-
sére irányul – hangsúlyozza a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapi-
tányság közleménye. Bűncselekmények esetén bizalommal for-
dulhatnak a lakosok a temetők környékén szolgálatot teljesítő 
egyenruhásokhoz, valamint jelezhetik a sérelmükre elkövetett 
cselekményt a 112-es ingyenesen hívható segélyszámon is. 

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) Bátran ki kell állnia a vélemé-
nye mellett, különben nem sok esélye lesz arra, hogy komo-
lyan vegyék. A helyzet így sem egyszerű, de még mindent 

megmenthet. Legyen büszke az eredményeidre, ne feledje, mit teljesített. 

Bika (április 21 - május 20) Amikor már veszni látszanak a 
dolgok, mindig lesz majd valamilyen megoldás, csak ne adja 
fel a reményt. Ha bízik a sikerben, módot is talál arra, hogy 

megvalósítsa az elképzeléseit, valóra váltsa álmait. 

Ikrek (május 21 - június 21) Világosak a céljai, de egyre nehe-
zebb utat találnia hozzájuk. Úgy érezheti, eddigi sikerei is kez-
denek összeomlani. Sötétebben látja a helyzetet, mint amilyen 

valójában, legyen kicsit több önbizalma, van oka az optimizmusra. 

Rák (június 22 - július 22) Úgy érzi, egyre távolabb sodródik 
valakitől, viszont egyre közelebb kerül valaki máshoz. Lehet, 
most inkább arra lenne szüksége, hogy a saját lábán is meg 

tudjon állni. Az igazság kimondása hosszú távon mindig megtérül. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Olyan ígéreteket tesz 
valakinek, amiket csak nehezen tud betartani. Máskor általá-
ban jobban meggondolja, érdemes-e ilyen áldozatokat hoz-

nia. Nem egyszerű egyszerre két helyen is teljesíteni, de van, hogy megéri.  

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Figyeljen a hosszú 
távú terveire, helyezze ezeket minden más fölé. Lehet, hogy 
lesz, akinek ez nem tetszik, de néhány konfliktust fel kell vállal-

ni a siker érdekében. Ha ez az akadály elgördül, új távlatok nyílhatnak meg.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Ne üljön a babérja-
in, mert hosszú távon maga sem lesz elégedett ezzel az ered-
ménnyel. Ha nagyobb sikert akar, ahhoz nagyobb befektetés 

kell majd. Amit ezen a héten befektet, az hosszabb távon meg is térül majd.

Skorpió (október 24 - november 22) Nem akar csalódást 
okozni senkinek, de első sorban a saját boldogságáért felel. Ha 
akar, találni fog olyan megoldást, ami Önnek is kedvez és má-

sokon sem kell átgázolnia vele. Ha most belehúz, még minden menthető. 

Nyilas (november 23 - december 21) Egy ideje túlságosan 
negatívan áll a dolgokhoz, és már az előtt lemond a sikerről, 
hogy valamit igazán megpróbált volna. Pedig a lehetőség ott 

lapul a dolgok mélyén. Álljon a sarkára, ne engedje, hogy valaki félresöpörje. 

Bak (december 22 - január 20) Kellemetlenül érzi magát, 
az a benyomása, csalódást okozott, de az önváddal senkinek 
nem segít. Ne eméssze magát tovább, inkább próbáljon meg 

változást elérni a jelenlegi állapotokban. Az egyik siker hozhatja a másikat.

Vízöntő (január 21 - február 19) Észre kell vennie, ha valami 
nincs rendben, de ahelyett, hogy megrémül, inkább vegye ke-
zébe az irányítást, keressen megoldásokat. Ez másokat is arra 

motivál, hogy segítsenek. Sokat dolgozott, megérdemli az elismerést.

Halak (február 20 - március 20) Nem várhatja el másoktól, 
hogy mindig tekintettel legyenek a dolgaira. A különleges 
helyzetek kivételt képeznek, de többnyire Önnek kell alkal-

mazkodnia a többséghez. Próbálja reálisabban szemlélni a dolgokat.

salkaházi program
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Szécsényi Marianna önkormányzati képviselő az ünnep előtt 
krizantém vásárt szervezett Szirmán, ahol kedvezményes áron le-
hetett hozzájutni nem csupán a krizantémokhoz, de más vágott és 
cserepes virágokhoz, illetve koszorúkhoz, mécsesekhez is. 

A  hét fotója
Mocsári LászLó   

FeLvéteLe

Mindenszentek

Bőséges választékkal készülnek mindenszentekre a Búza téri piacon és a temetőknél is. Az árusok elégedettek a kínálattal és 
a vevőkkel, mint mondják, sokan vidékről is bejönnek ilyenkor Miskolcra ünnepi kelléket vásárolni. Hét elején még inkább a 
művirágokat, mécseseket viszik, az ünnep közeledtével aztán egyre jobban megnő a kereslet az élővirágok iránt. Selyemvirág-
ból készült sírcsokrokat 1200 forinttól, élővirágból készülteket 3000-től, moha és tobozkoszorúkat 1000 forintos ártól kínáltak 
a kereskedők – a felső határ pedig szinte a csillagos ég, kinek-kinek pénztárcája szerint.                                       Fotó: Mocsári L.

Mécsesek, virágok…

Forró NyoMoN

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben népszerű mis-
kolci 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. 

Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. BARTÓK PLUSZ, 2. CINEFEST, 3. BORSODI 
FONÓ, 4. KOCSONYA. Nyertesek: Varju László (Miskolc), Gombos Péterné (Miskolc).


