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„Megvédjük 

a Jobbiktól 
a Salkaházi 

Programot!” Kiírták a közbeszerzést

Miskolctapolcai Strand 
– második ütem

Koszorúzással és ökumenikus istentisztelettel emlékeztek meg Miskolcon az 1956-os 

forradalom hőseiről és mártírjairól a nemzeti gyásznapon, november 4-én.

Miskolc önkormányzata idén 
először ösztöndíjjal támogat 
három olyan egyéni spor-
tolót - Gercsák Szabina ju-
dóst, Viola Viktor kenust, 
és Csóka Nándor ökölvívót - 
akik részt vesznek az olimpi-
ai kvalifikációban, és eddigi 
eredményeikkel már bizo-
nyítottak. 

a tehetSéGeS SPortolóKNaK
ÖSztÖNdíJ
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Már idén megérkeznek Miskolcra az új, 
gázüzemű autóbuszok – negyven szóló és 
harmincöt csuklós jármű. A vásárolt típus 
a 2015-ös Év Busza, a MAN Lion’s City GL 
CNG.

Ezek a buszok a legkorszerűbb techniká-
val, motorral, biztonsági eszközökkel van-
nak felszerelve. Alacsony padlósak, belső 
kamerával és legmodernebb kijelző beren-
dezéssel, klímával felszerelve – mondta el 
Szórád Róbert az MVK Zrt. üzemgazdálko-
dási és szolgáltatási igazgatója. Az új buszok 
többségében a törökországi Ankarában ké-
szülnek. Beszerzésük része a Green City – 
Zöld Város Programnak. A CNG City Lion 
földgázzal vagy biogázzal működik, szén-

dioxid kibocsátása szinte nulla. Ráadásul 
évente akár 30 százalékkal is olcsóbban üze-
meltethető mint elődei. – A miskolci ezzel 
az ország egyik legfiatalabb autóbusz flot-
tája lesz. Az új buszok megérkezése után 
hat év alatti átlagéletkorról beszélhetünk 
az MVK Zrt. járműveinél - mondta Pásztor 
Imre, a Miskolc Holding Zrt. kommuniká-
ciós vezetője. A gázüzemű járművek megér-
kezése után egy szerelőbázist is telepítenek 
számukra a városba, az autóbuszok gáztöl-
tőállomását pedig az autósok is használhat-
ják majd. A buszok beszerzése mintegy 9,2 
milliárd forintba kerül. Ebből csaknem 2 
milliárd az állami támogatás, a fennmaradó 
részt pedig lízing konstrukcióban fizeti ki a 
város. (Képünk illusztráció)

Még idéN MegérkezNek  
az új járművek 

Az év busza Miskolcon

Miskolc önkormányzata idén először 
ösztöndíjjal támogat három olyan 
egyéni sportolót – Gercsák Szabina 
judóst, Viola Viktor kenust és Csóka 
Nándor ökölvívót – akik részt vesznek 
az olimpiai kvalifikációban és eddigi 
eredményeikkel már bizonyítottak. 

Ezt Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere jelentette be pénteken, hangsúlyoz-
va: a város attól város, hogy támogatja 
a közösségépítő feladatokat. Ezzel kap-
csolatban két fontos területet, a kultúrát 
és a sportot emelte ki. Mint mondta, az 
elmúlt években jelentősen átalakították 
a sporttámogatások rendszerét. A mű-

ködőképesség megtartása és fenntartá-
sa mellett az eredményességet helyezték 
a középpontba, illetve azt, hogy minél 
több helyi fiatalt be tudjanak vonni a 
sporttevékenységekbe. 

– Fontosnak érezzük, hogy az egye-
sületek mellett kiemelten segítsük azo-
kat a sportolóinkat, akik jelentős ered-
ményeket értek már el, s bizonyították, 
hogy méltók a város támogatására. 
Ezzel az ösztöndíjjal a felkészülésüket 
szeretnénk biztosítani – hangsúlyozta 
Miskolc polgármestere. 

Idén Gercsák Szabina junior-világ-
bajnok judós, Viola Viktor kenus és 
Csóka Nándor ökölvívó kapja az ösz-

töndíjat. Gercsák Szabina bruttó két-
millió forint támogatásban részesül, 
ami havi 132 ezer forintot jelent, tíz hó-
napon keresztül. Viola Viktor és Csóka 
Nándor támogatása fejenként bruttó 1 
millió 250 ezer forint, amit a sporto-
lók tíz hónapon át, havi 83 ezer forintos 
ösztöndíjként kapnak majd kézhez.  

Miskolc költségvetésében évente hét-
százmillió forintot különítenek el a vá-
ros sportéletének támogatására. Azon-
ban ez az első olyan év, amikor egyéni 
sportágakban is ösztöndíj-jellegű tá-
mogatást ad az önkormányzat, segítve 
a kiemelkedő eredményeket elért spor-
tolók felkészülését.

– A  Salka há zi 
Sára Program-
ban részt vevő 
miskolci nyugdí-
jasok az elmúlt 
napokban szám-
talan módon és 
fórumon adtak 
hangot mélysé-
ges felháborodá-
suknak – fogal-
mazott pénteki 
sajtótájékoztató-
ján Soós Attila, 
a Fidesz miskolci 
frakcióvezetője. 

Mint mondta, az idős emberek a 
program világhálós közösségi ol-
dalától kezdve, összejöveteleken, 
újságcikkekben kérték ki maguk-
nak, hogy „a Jobbik politikusai a 
legnagyobb nyilvánosság előtt von-
ták kétségbe gúnyolódva, cinikus 
módon, a „salkaházis” nyugdíjasok 
szerény tízezer forintos juttatásá-
nak a jogosságát”. – Kikérték ma-
guknak, hogy ők, akiknek egy egész 
ledolgozott élet van a hátuk mögött, 
úgymond a „bulizásért” cserébe 
hagyták volna magukat „megvá-
sárolni” – hangoztatta a frakció-

vezető, utalva rá, 
hogy „a miskolci 
Jobbik, már ta-
valy, a Salkahá-
zi Programról 
szóló közgyűlé-
si vitában is az 
MSZP mellé állt 
és együtt szidták 
azt, egyszerű sza-
vazatvásárlásnak 
gúnyolva”.

– A miskolci 
jobbikosok mi-
napi nyilatkoza-
tukkal megint 

túlmentek minden határon és újfent 
kimutatták a foguk fehérét. A Fi-
desz-KDNP képviselőcsoport, a je-
lenlegi városvezetés nevében kijelen-
tem, hogy nem engedünk a jobbikos 
politikai nyomásnak. Nem enged-
jük, hogy a Salkaházi Sára Program 
kedvezményeit, a szerény tízezer fo-
rintos juttatásokat, a szórakoztató 
rendezvényeket, nyugdíjasvédelmi 
programunk intézkedéseit a Jobbik 
veszélyeztesse, megszüntetéssel fe-
nyegesse! A Salkaházi Sára Program 
Miskolcon folytatódni fog! – hang-
súlyozta Soós Attila. 

a tehetséges sportolóknak

ÖsztÖNdíj
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Fidesz: „MegVédjük  
A Miskolci jobbiktól  
A sAlkAházi progrAMot!”
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A „Megszépül a városom” című 
programban eddig több mint 36 
ezren szavaztak, s a voksok közel 
12 százalékát Miskolc kapta. A 
szavazás január 10-én zárul. A 
nyertes város egyik közterületét 
felújítják a programot életre hívó 
építőipari cégek.

A projekt képviselői a nyertes vi-
déki város vagy budapesti kerület 
polgármesterével közösen döntik el, 
hogy a település melyik közterüle-
tét újítsák fel – ez idén is kiterjedhet 
szemétszedésre, padok cseréjére és 
felújítására, virág-, fa- és bokorülte-
tésre, füvesítésre, játszóterek felújítá-

sára, játszótéri eszközök vásárlására 
és beszerelésére, kerítés-felújításra, 
illetve cseréjére, közterületi pavilo-
nok-ülősarkok kialakítására, közte-
rületi szobrok állítására vagy fitnesz 
eszközök telepítésére.

Az elmúlt két hónapban több 
mint 36 ezer szavazat érkezett a pro-
jekt weboldalára. Az eddigiek alap-
ján komoly verseny alakult ki Pest, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint 
Nógrád megye között. A települések 
versenyében Miskolc, Érd és Salgó-
tarján áll az élen. Bővebb informá-
ció a http://megszepulavarosom.hu/ 
vagy a projekt Facebook oldalán ta-
lálható.

Miskolc az élen  
a települések versenyében 

Kiírták a héten a közbeszerzési pá-
lyázatot a Miskolctapolcai Strand 
második ütemére. A több milli-
árdos beruházás teljes egészében 
állami támogatásból készül majd 
el, ez a fürdő körüli tereprende-
zés költségeit is tartalmazza. A 
munkálatok várhatóan 2017-ben 
kezdődnek.

Mint ismeretes, a Miskolctapolcai 
Strand 10 év után, idén nyáron nyi-
totta meg újra kapuit. A felújítás első 
ütemében két kinti medencét és well-
ness részleget alakítottak ki. 

A korszerűsítés folytatódik, fürdő 
területén számos új élménymedence 
is helyet kap majd, minden korosz-
tály megtalálhatja a számára meg-
felelő kikapcsolódást. Az engedélyes 
terv már elkészült és a jogerős építési 
engedély is megérkezett. A terveken 
csak akkor változtatnak, ha a kivite-

lező szerint a gazdaságosabb üzemel-
tetés miatt ez szükséges lesz.

A kiviteli terv közbeszerzési kiírása 
szerdán jelent meg. – A tervezés be-
csült költsége 85 millió forint, a kivi-
teli terv elkészítésére pedig 4 hónapot 
adtunk – nyilatkozta ezzel kapcsolat-
ban Lengyel Katalin, a Miskolci Vá-
rosfejlesztési Kft. ügyvezetője.

Várhatóan 2016 év végére lesz meg 
a kivitelező, ezután kezdik el építe-
ni az új részt, ami összekapcsolódik 
majd a meglévővel. A második ütem-
ben elkészülő strandrész téli-nyári 
üzemeltetésű lesz, s a tervek szerint 
2018 nyarán adják át. A beruházás 5 
milliárd forintos állami támogatás-
sal valósul meg.

Miskolc- 
tapolcai  
strand  
– Második üteM

Országos kam-
pánysorozatot in-
dított a rendőrség 
a lakosság vagyon-
biztonságának 
fokozása érdeké-
ben „Házhoz me-
gyünk!” címmel. 

M e g y é n k b e n 
a programot Ve-
reckei Csaba, a  
B.-A.-Z. Megyei 
R e n d ő r- f ő k a p i -
tányság vezetője indította útjára november 
2-án egy bevásárlóközpontban. Mint elhang-
zott, elsődleges cél, hogy az állampolgárok köz-
vetlen környezetükben szakemberektől kérhes-
senek vagyonvédelmi tanácsokat, ajánlásokat. 
Ennek érdekében Miskolcon, Kazincbarcikán 
és Ózdon információs pontokat állítanak fel. A 
településeken havonta – egy-egy héten keresz-
tül látják el tanácsokkal a szakemberek az ér-
deklődőket. A helyszíneken tájékoztató előadá-
sokkal, filmekkel is segítenek, megismertetik a 
különféle vagyonvédelmi eszközöket, azok mű-
ködését. Minden hónap első hetében Miskolc 

egyik bevásár-
lóközpontjában, 
második heté-
ben Kazincbarci-
kán, a hónap vé-
gén pedig Ózdon 
mennek házhoz a 
rendőrök. A ren-
dezvénysorozatot 
2016. május végén 
egy országos va-
gyonvédelmi ve-
télkedő zárja.

A program 
egyik támogatójaként, az önkormányzat kép-
viseletében a nyitóeseményen jelen volt Kiss 
János alpolgármester, aki egyebek mellett el-
mondta: számos olyan intézkedést hoztak már, 
amelyek jelentősen erősíthetik a lakosság biz-
tonságérzetét. Egyre több térfigyelő kamera 
figyeli a közterületeket, a Salkaházi Program 
keretében idősek ezreinek juttatnak el riasz-
tóeszközöket. Egyre nagyobb rendészeti ál-
lományt vonultatnak fel Miskolc utcáin, több 
helyen láthatók a rendőr-rendész járőrpárosok, 
s szolgálatba álltak a seriffeknek becézett, kör-
zeti rendészek is.

Kétnapos látogatásra városunkba érkezett 
csütörtökön Asan delegációja. Miskolc 
dél-koreai testvérvárosának küldöttsége 
tárgyalásokat folytatott az együttműködé-
si lehetőségekről, s megtekintette a turisz-
tikai nevezetességeket, látnivalókat. 

Csütörtökön 
délelőtt Kriza 
Ákos polgár-
mesterrel talál-
koztak az asani 
vendégek a vá-
rosházán, majd 
megtekintették 
városunk neve-
zetességeit. – A 
színházban jár-
tunk és ellátoga-
tunk a felújított diósgyőri 
várba is. Úgy gondoljuk, a 
kultúra lehet az egyik olyan 
terület, ahol együtt tudunk 
működni. Látszik, hogy a 
miskolci városvezetés a köz-
lekedés mellett, a kultúra 
fejlesztésében is élen jár – 
nyilatkozta a Miskolc Televí-
ziónak Bok Ki–Wang, Asan főpolgármestere. 
A látogatásból a Miskolctapolcai Barlangfür-
dő sem maradhatott ki.

Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere el-
mondta, hogy a több mint 300 ezer lakosú Asan 

város gazdasági szempont-
ból is meghatározó területe 
országának. Asan ad ott-
hont például a Samsung leg-
nagyobb ipari parkjának és 
a Hyundai gyártósorának. 
Éppen ezért a gazdasági 

együttműködést 
is szeretné szo-
rosabbá tenni az 
önkormányzat. 
– Amennyiben 
időt tudunk 
szakítani az 
ipari parkba is 
kivisszük őket. 
Az előadások, 
amelyeket a 
Miskolc Hol-

ding szakemberei tartottak vendégeinknek, 
s azok a prospektusok, amelyeket átadtunk, a 
gazdasági együttműködés kialakításának a le-
hetőségeit is tartalmazzák – hangsúlyozta Pfli-
egler Péter. 

kiírták a közbeszerzést

asani delegáció érkezett Miskolcra
Kulturális, gazdasági együttműködésről tárgyaltak

HázHoz megy a rendőrség!
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JELENTKEZZEN N Á L U N K !
JELENTKEZZEN N Á L U N K !
Miskolc területén kiadvány, 
reklámújság terjesztéshez keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős terjesztőket.

Feladat ellátása reggeli órákban, több napon hétvégén is!

Megfelelő munkavégzés esetén tisztességes bérezés!

Jelentkezni: FolyamatosanM
UN
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SÉ
G!

rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?

Apróhirdetés
Selyemréti 3 szintes társasház-
ban lévő I. em. gázkonvektoros, 
erkélyes, zöldövezeti, 1,5 szobás 
ingatlanért kb. 10 m2-el nagyobb,-
belvárosi I. em. gázos lakást kere-
sek  ráfizetéssel. Selyemr. 20 m2-es 
garázs eladó. Tel.: 06-46/749-495, 
06-30/360-5502.

JÓ LAKÁS JÓ HELYEN! Eladó a Po-
zsonyi utcán, 2 szobás, gázos, szi-
getelt, tégla bérházi lakás. Érdek-
lődni: 70/265-2930 telefonon lehet.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to nozás, lambéri ázás, filagóri-
ák, elő tetők, kerítések, kerti házak 
és egyéb famunkák készítése; Vel-
ux ablakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készítése; te-
tők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

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

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázs-
kapuk cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechni-
kával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, Bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: 
h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

Jegyrendelés, info: +36 46 508-844, +36 30 846 3009,  
www.muveszetekhazamiskolc.hu

Jegyek a Miskolci Kulturális Központ központi jegypénztárában  
(Rákóczi u. 2.) válthatók!

A tavaszi siker után ismét a MüHa színpadán az év legütősebb vígjátéka

Szereplők:
PHILIP MARKHAM: 
Hujber Ferenc
JOANNA MARKHAM: 
Kiss Ramóna
HENRY LODGE: 
Gesztesi Károly
LINDA LODGE: 
Vanya Tímea
ALISTAIR SPENLOW: 
Száraz Dénes
SYLVIE: Bugár Anna
TRISTAN PANGBOURNE: 
Harmath Imre
MISS SMYTHE: 
Bánfalvy Ági
MISS WILKINSON: 
Görgényi Fruzsina

Főbb szerepekben:

Gesztesi Károly
Hujber Ferenc
Kiss Ramóna

Estére szabad 
a kecó 
avagy a londoni szextett
bulvár burleszk
2015. NOVEMBER 20. PÉNTEK  – 19 óra
Művészetek Háza Miskolc (Rákóczi út 5.)

DVTK megújulás a Miskolc Autóval

Vadonatúj autók kulcsaival a zsebükben 
távozhattak a Miskolc Autótól a DVTK lab-
darúgó-csapatának képviselői pénteken.

A Porsche Hungária Kft. és a DVTK nyáron 
kötött megállapodása ért most révbe, amikor 
a diósgyőri játékosok, a szakmai stáb és klub 
dolgozói használatra egy évre birtokba ve-
hették az új, Volkswagen típusú gépkocsikat 
Szekeresné Gotthardt Zsuzsától. 

A megállapodás értelmében ugyanis egy 
éven át használhatják a diósgyőriek a 26 sze-
mélygépkocsit. A támogató ilyen módon 
is szeretné elősegíteni a diósgyőri labdarú-
gó-csapat mobilitását, rugalmasságát, illet-
ve – remélhetőleg – jó eredményeit, sikereit. 
Az autók átadása-átvétele alkalmából Sándor 

Attila, a Miskolc Autóház márkakereskedés 
vezetője péntek délután egyebek mellett el-
mondta: a Porsche Hungária „bástyájaként” 
akkor is rendületlenül kitartanak a csapat 
mellett, ha az talán nem élvezi most a legna-
gyobb szurkolói támogatást. – Nehéz idők-
ben ismerszik meg az igazi barát. Mi igyek-
szünk a továbbiakban is megmutatni, hogy 
a Miskolc Autó elkötelezett barátja a miskolci 
sportnak, így a DVTK labdarúgó-csapatának 
is. Reméljük, hogy támogatásunkkal hozzájá-
rulhatunk ahhoz, hogy a mutatott játék, a csa-
pat teljesítménye ismét kiérdemelje a szurko-
lók bizalmát.  

Verseny a fiataloknak pénzügyekről,  
gazdasági kérdésekről

Több mint ezer, négyfős középiskolás csa-
pat részvételével, október 8-án indult a legna-
gyobb hazai pénzügyi-gazdasági vetélkedő, a 
Pénz Sztár Országos Középiskolai Pénzügyi-Gaz-
dasági Verseny. Az idén harmadik alkalommal 
– a TakarékBank főtámogatásával és a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatal kiemelt szakmai partner-
ségével – megrendezett verseny fő célja, hogy 
játékos formában felmérje a diákok tudását, fej-
lessze pénzügyi kultúrájukat, egyúttal segítse a 
középiskolákat pénzügyi oktatási innovációs tö-
rekvéseik megvalósításában.

A november 4-én 22 helyszínen – köztük Mis-
kolcon, a Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövet-
kezet szervezésében, a polgármesteri hivatal 
dísztermében – megrendezett megyei elődön-
tő eredménye alapján a 100 hazai csapatból 28, 
míg a 10 külhoniból 4 mehetett tovább a no-
vember 19-i középdöntőbe. A budapesti és a 

megyei győztesek, illetve rajtuk kívül 6 régió-
ból az odatartozó 3-3 megye legjobb második 
helyezettje jutott tovább. Miskolcon 5 csapat 
versenyzett, közülük a sátoraljaújhelyi V. István 
Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium 
jutott tovább a regionális középdöntőbe, aho-
vá a regionális 2. helyezett is B.-A.-Z. megyéből 
jutott be. A nyertes csapat minden tagjának 100 
ezer forint és egy okostelefon lesz a jutalma.

PénzSztár

Az autókat Szekeresné Gotthardt Zsuzsa adta át Lipták Zoltánnak és Nikházi Márknak.
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Fotópályázatot írt ki nemrégi-
ben a Szeghalmy Bálint Építé-
szeti Alapítvány, „A jövő mű-
emlékei: Miskolc építészete a II. 
világháborútól a rendszerváltá-
sig” címmel. A legjobb képekből 
kiállítás nyílt a Kós-házban.

A pályázaton amatőr és profi fo-
tósok egyaránt részt vehettek. A 
feladat az volt, hogy sokszínűen 
mutassák be Miskolc építészetét, 
főleg az úgynevezett „szocreál”-t, 
amely igen sok épületre rányom-
ta a bélyegét a városban.  – Negy-
venöt év építészeti kultúrájának 
bemutatása volt a célunk – nyi-

latkozta kezdeményezésük-
ről Juhász-Nagy 

Balázs szervező. Mint mondta, ezt 
az időszakot sem lehet azonban 
egy kalap alá venni. Korszakokra 
bontható és ez tökéletesen látszik 
a fotókból is. A köznyelvben szoc-
reál-nak nevezett építészeti stílus, 
csupán öt-hat évre volt jellemző 
ebből a majd’ fél évszázados kor-
szakból.

A fotópályázatra nyolc jelentkező 
összesen mintegy száz képet küldött 
be. A zsűri tizenkilencet választott 
ki, amelyekből a kiállítás készült. 
A fődíjat Orosz Máté nyerte, aki az 
Avas Kilátó egyik részletét örökítet-
te meg. A zsűrizésben részt vett Ru-
dolf Mihály, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Építész Kamara elnöke 
is. A díjátadó és kiállítás-megnyitó 

egy őszi ren dez-
vénysorozat 

záróesemé-
nye volt.

A Diósgyőri vár novemberben új, 
időszaki kiállítással várja a látoga-
tókat, amelyen nem csupán a szem-
lélődés kap szerepet: az érdeklő-
dőket beavatják a „fehér titokba”, 
saját könyvoldalt nyomtathatnak a 
korhű nyomdagépen és azt is meg-
tudhatják, milyen egy reneszánsz 
orvosi könyv. 

Ha valaki megkérne minket, 
nyomtassunk saját könyvlapot, ké-
szítsünk hozzá saját papírt, öntsünk 
ólombetűket, keverjünk festéket, va-
lószínűleg elbizonytalanodnánk egy 
kicsit. A Diósgyőri vár arra a külön-
leges kalandra hív november folya-
mán, hogy megismerkedjünk a „fe-
hér titokkal”, azzal, amit az ókori 
kínai, majd a középkori emberek is 
az egyik legbecsesebb mesterségnek 
tartottak: a papírmerítéssel, papírké-
szítéssel. Ezt követően pedig helyez-
kedjünk bele egy 16. századi nyom-
dászmester, betűöntő, és betűszedő 
szerepébe, s nyomtassuk ki saját, 
egyedi könyvoldalunkat. A foglal-
kozás viszont itt még nem ér véget, 
hiszen megismerhetjük a Vizsolyi 
Biblia kalandos történetét és azt a 
nyomdatörténeti bravúrt is, amely-

lyel ilyen rövid idő alatt elő tudták 
állítani az első teljes magyar nyelvű 
Bibliát.

Az interaktív nyomdatörténeti 
foglalkozásokat novemberben, pén-
teken, szombaton és vasárnap tartják 
a Diósgyőri vár tudás szobájában. 
Útmutatással Daruka Mihály szol-
gál, aki a Vizsolyi Biblia korhű újra-
nyomtatását is jegyzi. A nyomdagép 
mellett egy különleges reneszánsz 
kiállítás várja az érdeklődőket, mely 
a hónap minden napján látogatható. 
„A reneszánsz világa, a világ rene-

szánsza” című kiállítás igazi ritka-
ságokat mutat be, Mecser Norbert 
magángyűjteményéből. Látható 
„Antonio Bonfini: Rerum Ungari-
carum Decades” című művének első 
kiadása, melyben Mátyás király ud-
vari krónikása a magyarok történe-
tét foglalja össze és Buda városának 
első ismert ábrázolása egy eredeti 
Schedel kódex lapjain. Az érdeklő-
dők beleolvashatnak egy ritka rene-
szánsz orvosi könyvbe, de Mátyás 
aranyforintjait, emellett Nagy Lajos 
király dénárjait is megcsodálhatják.

Kassai lexikon a könyvtárban
Jelenleg a miskolci az egyetlen magyar könyvtár, ahol megtalálható a Kassaiak 

lexikona. A kötet szakmai együttműködés keretében, ajándékként került a II. Rá-
kóczi Ferenc Könyvtárba. A benne szereplő rengeteg magyar, sőt miskolci kötő-
désű személy miatt nagy szolgálatot tehet minden profi és amatőr kutatónak.  A 
Lexikon Košičanov, azaz a „Kassaiak lexikona 1848–1938” tizenhárom évig ké-
szült. A Kassai Tudományos Könyvtár munkatársai ismert, a város életében va-
lamilyen módon meghatározó személyiségek – bírók, jegyzők, kereskedők, írók, 
festők, újságírók, orvosok, tanárok stb. – életrajzi adatait, pályájuk, életük főbb 
eseményeit teszik közzé a kötetben. Ján Gašpar, a Kassai Tudományos Könyv-
tár igazgatója, a lexikon ötletgazdája két kollégájával személyesen is részt vett a 
miskolci II. Rákó-
czi Ferenc Könyv-
tár által, az országos 
könyvtári napok 
keretében szerve-
zett helytörténeti 
konferencián. Ez 
alkalomból mutat-
ták be a kiadványt, 
melyet a miskolci 
könyvtárnak aján-
dékoztak.

A TheSign együttes „Családod visszavár” című 
szerzeménye lett a családháló.hu hivatalos dala. 
A miskolci zenekar fiatal tagjai azt tervezik, hogy 
elindulnak az Eurovíziós Dal vetélkedőben is.

„– A családháló.hu díjkiosztóján olyan orvosok, 
védőnők és intézmények kaptak elismerést, akik-
nek munkáját naponta a szülők ismerik el, ami-
kor gyermeküket rájuk bízzák. Műsort a fiatal, te-

hetséges miskolci TheSign zenekar tagjai adtak”. 
Ezt írta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
Facebook üzenőfalán júniusban. Az eseményen 
hangzott el először a TheSign  „Családod vissza-
vár” című szerzeménye, amely a családháló.hu 
hivatalos dala lett. A rendezvényen készült fotón 
Varga Mihály miniszter és Rétvári Bence állam-
titkár között láthatóak a TheSign tagjai, valamint 
menedzserük, ifj. Váraljai Zoltán.

Idén hetedik alkalommal került megrendezésre a várostörténeti vetélkedő, Fodor Zoltán 
képviselő, ötletgazda és a MIKOM Nonprofit Kft. közös szervezésében. A fődíj idén is egy 
három napos, brüsszeli utazás volt, amely felejthetetlen élményt jelentett a győztesek szá-
mára. A diákok október 22-én keltek útra. Brüsszelben sok más élmény mellett betekintést 
nyerhettek az Európai Parlament működésébe, megismerkedtek a helyi nevezetességekkel, 
és kipróbáltak néhány brüsszeli étel-specialitást is. Mint ismeretes, a hetedik várostörténeti 
vetélkedőn a Miskolci Egyetemet, a Miskolc TV-t és Diósgyőr várát ismerhették meg köze-
lebbről a diákok. A csaknem negyven jelentkezőből a Városjárók és a Miskolci Görög Kato-
likus Általános Iskola csapata bizonyult a legjobbnak.

5

Új Kiállítás, interaKtív 
foglalKozásoK a várban

a tudás hónapja
A jövő műemlékei

BrüsszelBe utAztAk A győztesek

Miskolci zenekar sikere
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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. 20-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

November 4–10-ig

ÚJABB AKCIÓKKAL VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

Eh. csirkemell filé         
1 kg (baromfit árusító üzl.)

1399 Ft

Eh. sertéstarja, 
csontos         

1 kg, nov. 5–7-ig   
(tőkehúst árusító üzl.) 

1049 Ft

Eh. sertéskaraj, 
csontos     

szp.nélk., 1 kg (nov. 5–7-ig) 
(tőkehúst árusító üzl.)

1199 Ft

COOP sóspálcika ropogós 300 g, egységár: 997 Ft/kg 299 Ft 
COOP Cola- és narancsízű széns. üdítőit. 2,5 l , egységár: 72 Ft/l   179 Ft
Ariel mosópor color 20 mos.  1,5 kg, egységár: 799 Ft/kg 1199 Ft

„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!

ÚJ ügyfélszolgálAti irodát  
nyitott A mireHuKöz nonprofit Kft.

A mireHuKöz nonprofit Kft. folyamato-
san törekszik a szolgáltatás színvonalának 
emelésére, partnereinek minél magasabb 
szintű kiszolgálására, melynek következő 
lépcsőjeként új ügyfélszolgálati irodát nyi-
tott 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 ügyfélszol-
gálati tevékenységünket, megkönnyítve 
ezzel a személyes ügyintézését.

Ügyfélszolgálati irodáinkban a közszol-
gáltatási tevékenységhez kapcsolódó ad-
minisztrációs tevékenység mellett lehető-
ség van a közszolgáltatási díj befizetésére 

is akár bankkártyás fizetéssel. Akik nem a 
személyes ügyintézést választják, azok ré-
szére a már megszokott telefonos és elekt-
ronikus elérhetőségeinken állunk továbbra 
is rendelkezésre.

Kérdésekkel, észrevételekkel forduljanak 
bizalommal kollégáinkhoz az alábbi idő-
pontokban és elérhetőségeken:

ügyfélszolgálat nyitva tartása mis-
kolc, József Attila utca 53. sz. alatt:

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek:  8.30–16.30 
Szerda: 8.00–20.00 

ügyfélszolgálat nyitva tartása a mis-
kolc, erenyő út 1. sz. alatt:

Hétfőtől péntekig: 8.00–16.00-ig

ügyfélszolgálatunk elérhetősége:
Ügyfélszolgálati iroda:   
3527 Miskolc, József Attila út 53.
Telefon: 46/ 200-178, 46/200-179 Fax: 46/200-177
Postázási cím: 3501 Miskolc, Pf. 509
E-mail: info@mirehukoz.hu

mivíz Kft. A misKolc Holding zrt. tAgJA

Téliesítés fagykárok ellen
Kiemelten fontos a vízmérő akna és a házi vízvezetékek fagy elleni védelme

Közeledik a tél, a fagypont alatti hőmér-
séklet pedig jelentős károkat okozhat a 
szabadon hagyott vízvezetékekben. A 
csövekben megfagyó víz szétrepeszthe-
ti a vezetéket, így csőtörést, vízelfolyást 
okozhat a talajban vagy fűtetlen pincék-
ben található vízmérőkben, sőt a falakon 
belüli vízvezeték-hálózatban is.

Érdemes idejében megtenni a szükséges 
óvintézkedéseket, hogy elkerüljék a hideg 
hatására bekövetkező mérő-meghibáso-
dást vagy a helyreállítás, illetve a vízelfolyás 
miatt jelentkező magasabb vízdíjszámla 
költségét.

A fagy leginkább a néhány milliméteres 
vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket 
veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen 
fontos!

A zord időjárás beköszönte előtt célszerű 
elvégezni a kertekben, udvarokban lévő víz-
vezetékrendszer víztelenítését, tanácsos a 
vízmérő aknát, az udvari kifolyót és a lakatlan 
ingatlanok vezetékrendszerét védeni szétfa-
gyása ellen. A tönkrement szerkezetek cseré-
je a felhasználó többletkiadása.

Az akna fagy elleni védelméhez szigetelni 
kell az akna tetejét, melyet érdemes hőszi-
getelő anyaggal – például hungarocellel, ni-
kecellel – beborítani. A vízmérők leolvasása 
miatt arra azonban figyelni kell, hogy a víz-

mérő számlapja szabadon maradjon, illetve 
az aknafedél is mozgatható legyen. Ha a ker-
ti vízóra fedlapja törött vagy hiányzik, a fel-
használónak gondoskodnia kell a pótlásáról.

Az udvari kifolyók víztelenítése is elenged-
hetetlen a fagyok beállta előtt. Ugyanígy 
gondoskodni kell a hétvégi házak, üdülők, 
fűtetlen garázsok, lakatlan ingatlanok rend-
szereinek víztelenítéséről is.

A MIVÍZ Kft. javasolja a rendszeres elle-
nőrzést: nézzenek be a vízaknába, valamint 
figyeljenek arra, hogy az aknában lévő víz-
óra fedele mindig lehajtott állapotban le-
gyen. Ha vizet találnak az aknában, zárják ki 
az adott szakaszt és azonnal hívjanak szak-
embert, aki megállapítja a vízfolyás okát és 
meghatározza a javítás módját.

A fagy elleni védekezés és a házi vízveze-
tékrendszer karbantartása, védelme a fel-
használó feladata és érdeke!
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Új, korszerű felszerelési 
tárgyakhoz jutott a na-
pokban a miskolci men-
tőállomás, a Szerencsejá-
ték Zrt. támogatásának 
köszönhetően. 

A társaság minden év-
ben jelentős összegekkel 
támogat egészségügyi in-
tézményeket. - A Breiten-
bach igazgató úr által ve-
zetett csapat egy olyan 
pályázatot állított ösz-
sze, amely szakmai szem-
pontból támogatható volt. 
Öröm számunkra, hogy 
ennek az adományozásnak 

köszönhetően ismét javul-
hat a betegellátás színvo-
nala Miskolcon - mondta 
el Zsiga Marcell, a Szeren-
csejáték Service Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója, 
az átadásnál. Az Életmen-
tés Alapítvány sikeres pá-
lyázatának köszönhetően, 
a Szerencsejáték Zrt. két 
pulzoximéterrel, egy félau-
tomata defibrillátorral és 
egy mentőautókban hasz-
nálható EKG készülékkel 
támogatja a miskolci men-
tőállomást, mintegy egy-
millió forint értékben. 

Új beruházásokat adtak át 
múlt pénteken a miskolci 
Szimbiózis Alapítvány ba-
ráthegyi telephelyén.

Az interaktív diósgyőri 
játszóvár, a Baráthegyi Ma-
nufaktúra – sajtüzemmel, 
kézműves foglalkoztatóval – 
valamint a gombatermesztő, 
zöldségtároló összesen mint-
egy 135 millió forint uniós és 
állami pályázati pénzből va-
lósult meg. 

Az új létesítményekben 
egyebek mellett sajt- és bon-
bonkészítés, szappanfőzés, 
gombatermesztés és turisták 
kalauzolása lesz a munkája 34 
megváltozott munkaképes-
ségű alkalmazottnak.

 – Akkor lehetnek a társada-
lom teljes jogú tagjai, ha valódi 
munkát kapnak. Élhetnek a jo-
gaikkal, eleget tehetnek a köte-
lezettségeiknek, részt vehetnek 
a termelésben, szolgáltatásban. 

A segítő szakmának az a fel-
adata, hogy megteremtse en-
nek a feltételeit – mondta el 
Jakubinyi László, a Szimbió-
zis Alapítvány elnöke a pén-
teki átadón.

Mint ismeretes, a Szim-
biózis nem csupán képzést 
és munkát, hanem lakha-
tást is biztosít a fogyaték-
kal élőknek, a belvárosban 
pedig egy éttermet is mű-
ködtetnek. Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere az 
ünnepségen kiemelte an-

nak jelentőséget, hogy ezek-
nek a lehetőségeknek köszön-
hetően a fogyatékkal élők is 
dolgozhatnak, értéket teremt-
hetnek, hasznos tagjai lehet-
nek a társadalomnak. 

Nyitrai Imre helyettes állam-
titkár elmondta, hogy elindí-
tanak egy tízmilliárdos költ-
ségvetésű Emberi Erőforrások 
Operatív Programot, melynek 
köszönhetően reményeik sze-
rint országosan több ezer új 
munkahely jön majd létre meg-
változott munkaképességű, il-
letve fogyatékkal élő személyek 
számára.  Magyarországon, ma 
mintegy félmillió megválto-
zott munkaképességű személyt 
tartanak nyilván, akiknek alig 
11 százaléka dolgozik. Ezen az 
arányon javíthat az új pályázati 
lehetőség.  A Szimbiózis telepét 
a tervek szerint tovább fejlesz-
tik és egy újabb, a támogatott 
lakhatást segítő épületet alakí-
tanak ki.

Boldog születésnapot!
Miskolc város vezetése – tiszteletének, megbecsülésének 
jeléül – rendszeresen felköszönti születésnapjukon váro-
sunk szépkorú polgárait. 

Csákó Imrénét nemrégiben 
95. születésnapja alkalmából 
köszöntötte  – Miskolc város 
önkormányzatának nevében 
– Óvári Zsuzsanna, a város-
háza humán főosztályának 
vezetője, a miskolctapolcai 
szociális otthonban. Csákó Imréné – Gizike néni – életének 
mindig fontos része volt a zene. 85 éves koráig zeneiskolá-
ban tanította a gyerekeket zongorázni, tanítványaitól máig 
rengeteg köszönő, elismerő levelet kap, még külföldről is. 
Születésnapja alkalmából az otthon lakói verssel és dallal is 
köszöntötték az ünnepeltet, aki – elmondása szerint – azért 
élt meg ilyen szép kort, mert soha nem fogyasztott alkoholt. 

Orosz Elekné 90. születésnapja alkalmából vehette át nem-
régiben a város ajándékait Óvári Zsuzsannától, és Gazdusné 
Pankucsi Katalin önkormányzati képviselőtől. Mint mond-
ta, életében egyszer volt kórházban, amikor a gyermekét 
megszülte, betegségek közül pedig sokáig a mandulagyul-
ladás volt a legsúlyosabb baj, ami utolérte. Gyermeke szü-
letése előtt a kohászatban dolgozott, majd a háztartás és a 

gyermeknevelés töltötte ki a 
napjait. Ezt követően 15 éven 
át dolgozott a Miskolci Egye-
tem portáján. - Negyven évig 
éltem a férjemmel, soha nem 
volt köztünk egy hangos szó 
sem. Ha vita is volt köztünk, 
még aznap este pontot tettünk 
a végére, haraggal soha nem 
feküdtünk le – hangsúlyozta 
az ünnepelt, kiemelve, hogy 
ugyanígy él a fia és a menye is. 

Európai uniós támogatásból 
fejlesztették a rehabilitáci-
ós ellátást a MISEK-ben. A 
beruházás a pszichiátriai és 
a pulmonológiai területet 
érintette, a két épület felújí-
tása, korszerűsítése mintegy 
687 millió forintba került 
– mondta el Tiba Sándor, 
az intézmény főigazgatója a 
projekt zárórendezvényén.

A program során a kór-
ház pszichiátriai épületére 
még egy emeletet építettek, 
ott kapott helyet a pszichiát-
riai rehabilitációs osztály. Az 

újonnan épült és a felújított 
épületrészben kialakítottak 

rehabilitációs ellátást segítő 
csoport- és terápiás szobákat 

is. A pulmonológiai re-
habilitációs fejlesztéssel 
a kórház székhelyén ta-
lálható, volt tüdőgyógyá-
szati épületet újították 
fel. 

A főigazgató elmond-
ta, az építés, felújítás 
686,8 millió forintból 
valósult meg, amihez 
50,6 millió forinttal az 
Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma is hozzájá-
rult. Az orvosi műszer- 
és eszközbeszerzésre, a 

kórtermi bútorzatra 73,6 mil-
lió forintot költöttek, amit a 
minisztérium 7,5 millió plusz-
támogatással egészített ki.

A teljes körű akadálymente-
sítés mellett kialakítottak egy 
speciális laboratóriumot is, a 
betegek vizsgálatára. Koltai 
Áron, az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ (ÁEEK) igaz-
gatója arról szólt, hogy a mis-
kolci fejlesztés egy térségen 
átívelő projekt részeként való-
sult meg. Ennek keretében az 
Észak-magyarországi régió 11 
kórházának rehabilitációs el-
látása újulhat meg.  

„Dolgozhatnak, értéket 
teremthetnek”

Új lehetőségek, megváltozott 
munkaképességűeknek

ajándék felszerelés a 
miskolci mentőknek

FejleSztették 
a rehabilitációs 
ellátást a misek-ben

Ünnepelt a rotary 
Másfél évtizeddel ezelőtt, 2010-ben alapították újra a Ro-

tary Club Miskolc-ot, az évfordulót nemrégiben a Bástya 
Hotel Báltermében ünnepelte meg a szervezet. A jubileumi 
rendezvényen a Rotary szellemiségének megfelelően jóté-
konysági aukciót tartottak a szervezők, gyermek életmentő 
szívműtétek támogatására. 



A gazdasági válság Miskolcon is 
erősen éreztette hatását, olyannyira, 
hogy az 1932-ben a városi költség-
vetés szűk kerete miatt néhány házi 
kezelésben lévő intézménytől meg 
kellett válni. Ezek közé tartozott az 
idegenforgalmi hivatal is. Nem szün-
tették meg, két miskolci autófuvaro-
zási magánvállalkozót, név szerint 
Lusztig Lászlót és Lusztig Ferencet 
bízták meg az idegenforgalmi ügyek 
továbbvitelével.   

Sajnos a magánkézbe adott 
hivatal nem váltotta valóra a 
hozzá fűzött reményeket, sok-
szor hanyagul járt el a városba 
látogatókkal szemben. A város 
1933. február 17-én újra saját 
kezelésébe vette a hivatalt. Ve-
zetésével Bálás Miklós t. b. al-
jegyzőt bízták meg. Miskolc 
vezetésének törekvése, hogy 
működjön egy korszerű, a vá-
ros idegenforgalmi propagálá-
sára alkalmas intézmény, a Bá-
lás Miklós által vezetett hivatal 
működésével ért célt. Miskolc kül- és 
belföldi látogatottságának az 1930-
as években tapasztalható növekedése 
jelentős mértékben az ő szorgalmas, 
pontos munkájának volt köszönhe-
tő. A hivatalnak is új helyet találtak, 
a Zenepalota épületében. 

Az 1920-as, 1930-as évek fő rek-
lámlehetőségei a könyvek, prospek-

tusok, plakátok, fényképek, illetve a 
mozgóképszínházakban vetített fil-
mek előtti diaképek voltak. Miskol-
con az első komoly, idegenforgalmi 

szempontból is jelentős könyv az 
Unger Hugó által írt, Miskolc és kör-
nyéke című kiadvány volt 1928-ban. 
Ennek országos terjesztése azonban 
kudarcot vallott, a ténylegesen el-
adott harmincegynéhány darabot 
nem lehet sikernek nevezni. Job-
ban megfeleltek a célnak az 1930-as 
évek elejétől, évi rendszerességgel ki-

adott úgynevezett Unger-féle pros-
pektusok, melyek olcsóságuk és kis 
formátumaik miatt jóval kelendőb-
bek voltak. 1928-ban készültek el az 

első művészi igényű 
fényképfelvételek a 
városról, ennek költ-
ségeit részben az 
Észak-magyarorszá-
gi Idegenforgalmi 
Szövetség, részben 
Miskolc vállalta. A 
turizmus növelése 
érdekében készített 
fényképekre a továb-
biakban is szükség 
volt, de rendszeres 
megrendelésekre a 
város, szűk költség-
vetési kerete miatt 

nem vállalkozhatott. 1934-ben javult 
némiképp a helyzet, mikor a Vucs-
kits Jenő vezette amatőr fényképé-
szek miskolci csoportja felajánlotta 
szolgáltatásait, és elvállalta Miskolc 
hivatalos fényképeinek készítését. 
A csoport egy helyiséget kért és ka-
pott ehhez a Zenepalota pincéjében.  
(Folytatjuk)                 Somorjai LeheL

Emléktáblát avattak hétfőn a mis-
kolci koleratemető egykori kórhá-
zi kápolnájának romjainál abból 
az alkalomból, hogy az I. világhá-
borúban orvosi célokra használt 
épületet száz évvel ezelőtt, 1915. 
november 2-án szentelték fel. 

A Csorba-tó felé vezető út mellet-
ti koleratemetőben 962 különböző 
nemzetiségű katona alussza örök 
álmát. Az I. világháború idején, a 
területen mintegy 3 ezer fő befo-
gadására alkalmas, katonai kórház 
működött. Ez a barakk tábor volt a 
legközelebb a galíciai frontvonal-
hoz, ezért ide szállították a betege-
ket, sebesülteket. Kolera temetőnek 
az itt élők nevezték el, mivel ez a 
járványos beteg-
ség sok áldozatot 
szedett a katonák 
közül.

Az évtizede-
k ig elfeledett te-
me tő területét 
1992-ben a Mis-
kolci Város szé-
pítő Egyesület 
tette rendbe. Az-
óta rendszere-
sen gondozzák, 
november ele-
jén pedig éven-
te koszorúzás-
sal egybekötött 

megemlékezést tartanak, a kole-
rajárványban meghalt katonák, s az 
őket ápoló orvosok tiszteletére.

Az idei alkalom különleges volt, 
hiszen ma száz éve annak, hogy 
1915. november 2-án felszentelték 
a kolera-kórház kápolnáját, ame-
lyet a háború idején orvosi célokra 
is igénybe vettek. A kápolna ma-
radványának falán, amelynél év-

ről-évre elhelyezik a megemlékezés 
koszorúit, a centenárium alkal-
mából hétfőn emléktáblát avatott 
a városi önkormányzat, a Miskol-
ci Város szépítő Egyesület és a Ma-
gyar Történelmi Nemzetőrök Szö-
vetsége.

A megemlékezésen Pfliegler Pé-
ter alpolgármester és a kolerakórház 
egykori főorvosának, Pflegler Imré-

nek az unokája 
mondott beszé-
det, felidézve a 
korabeli esemé-
nyeket. Remé-
nyét fejezte ki, 
hogy pályázati 
úton sikerül for-
rást szerezni a ká-
polna maradvá-
nyának részbeni 
vissza építéséhez, 
kon zer vá lá sához, 
hogy a jövő nem-
zedékek is leró-
hassák itt kegye-
letüket.  

Száz éve szentelték fel  
a koleratemető kápolnáját

Múlt és jelen Miskolci Napló8

A Borsod-Miskolczi Múzeumot 1899-ben alapította a Borsod-Miskolczi 
Közművelődési és Múzeum Egylet. 1902. október 26-án nyitották meg a 
nagyközönség előtt, állandó kiállítása egészen 1914-ig nyitva volt.  A vá-
ros 1914 elején átvette át a múzeumot, amely 1920-ban Miskolc és a megye 
közös fenntartású intézményévé vált. 1936-ban Hóman Bálint vallás- és 
közoktatási miniszter, elismerve a múzeum őstörténeti és néprajzi kuta-
tásokban jelentős szerepét, közgyűjteménnyé minősítette, az intézmény 
1953 óta viseli Herman Ottó nevét. 1967-ben a legrégebbi, Papszer úti épü-
let (mely ekkor a főépület volt) északi fala részben leomlott, súlyos káro-
kat okozva a gyűjteményben. A Herman Ottó Múzeum 1963 óta a megyei 
múzeumi szervezet központja. A Görgey úti, jelenlegi főépület 1952-ben 
épült fel Vincze Pál tervei alapján szocreál stílusban, eredetileg az MSZMP 
megyei pártbizottsága számára. A múzeumigazgatóság 1980-ban vehette 
birtokba.                                                                              fotó: mocSári LáSzLó

akkor...

...éS moSt

a vároS éS térSége  
idegenforgaLmának 
törtéNetéből  

Miskolc teMetői

(3. rész)

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
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Miskolci Nemzeti Színház
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Két mérkőzésen is diadalmas-
kodtak az elmúlt héten az Aluin-
vent DVTK női kosarasai.

Hétfőn a női kosárlabda bajnok-
ság 5. fordulójában a PINKK csa-
patát küldték padlóra, s nem sok 
sikerélményt adtak csütörtökön a 
holland Orange Blizzards csapatá-
nak sem, az Európa Kupa második 
fordulójában.

Az Aluinvent DVTK a Ceg-
léd elleni váratlan vereséget kivé-
ve, magabiztosan hozta a Vasas, a 
BEAC, a Szekszárd elleni találko-
zókat, Sopronban pedig mindösz-
sze hosszabbításban dőlt el, hogy 
nem a Diósgyőr nyer. Az Európa 
Kupában viszont sikerült a hajrá, 

Brnoban 77-73-ra Maikel López 
tanítványai nyertek múlt csütör-
tökön.

Ilyen előzmények után győz-
te le a női kosárlabda-bajnokság 
5. fordulójában, rendkívül maga-
biztosan, nagy fölénnyel hétfőn az 
Aluinvent DVTK a PINKK csapa-
tát. Végül már csak az volt a kér-
dés, elérik-e a diósgyőri lányok a 
100 pontot. Bár ez most nem sike-
rült, így is kiütéses győzelmet arat-
tak. (Aluinvent DVTK Miskolc 
- PINKK Pécs 90-46 (23-12, 26-9, 
20-16, 21-9). Csütörtökön, hazai 
pályán a holland Orange Blizzar-
dsot is nagy fölénnyel, 79-57-re 
győzték le a női kosárlabda Európa 
Kupa második fordulójában.

A Sport Legyen a Tied! – elneve-
zéssel indította útjára áprilisban a 
Magyar Diáksport Szövetség a moz-
gást népszerűsítő, utánpótlást erő-
sítő programját. A kezdeményezés 
keretében az ország 230 iskolájába 
jutnak el, az elmúlt héten a diósgyőri 
Nagy Lajos király Általános Iskola 
volt a soron következő állomás.

A Magyar Diáksport Szövetség 
programjában – amit az EMMI 
Sportért Felelős Államtitkársága is 

támogat - összesen tíz sportágat nép-
szerűsítenek, de nem csupán azért, 
hogy még több gyermeket ösztönözze-
nek a mozgásra. 

Fontos célja a programnak az is, 
hogy növekedjen azon utánpótlás 
korú gyermekek száma, akik verseny-
engedéllyel rendelkeznek, s bővüljön 
az iskolák sporteszköz állománya is - 
mondta el Viszlai István, a Magyar Di-
áksport Szövetség irodavezetője. Or-
szágszerte mintegy 500 millió forint 

értékben helyeznek ki az intézmények-
be úgynevezett sportág specifikus esz-
közöket, nem volt kivétel ez alól a  di-
ósgyőri iskola sem. 

Vucskó Zsuzsanna igazgató elmon-
dása szerint, a szakszövetségen keresz-
tül a vívó-eszközcsomagból részesül-
tek, ami komoly segítséget jelent. A 
vívás ugyanis egy olyan sport, amely-
hez a szükséges felszerelések beszer-
zése általában meghaladja egy átlagos 
család anyagi lehetőségeit.

Nem csupán a fizikai, hanem a szelle-
mi sportokat is népszerűsítették a Sport 
Legyen a Tied! elnevezésű program di-

ósgyőri állomásán. Így például a sak-
kot, amelyet a diósgyőri iskolában Pol-
gár Judit módszere alapján tanítanak. A 
Sakkpalotára keresztelt készségfejlesz-
tőnek köszönhetően könnyebben lehet 
elsajátítani a logikai játékot, s a tanulást 
is segíti. A sportágválasztó napon részt 
vett Kiss Gábor sportért felelős alpol-
gármester is, aki szerint az egészség-
megőrzés szempontjából nagyon fon-
tos lenne, hogy mindenki mozogjon 
naponta legalább fél órát. Ezért fontos, 
hogy már gyermekként megtaláljuk, 
kiválasszuk magunknak a legmegfele-
lőbb sportágat.  

Szombat délelőtt megkezdődtek a csoport-
küzdelmek a férfi vízilabda Magyar Kupá-
ban. Miskolcon a házigazda PannErgy MVLC 
mellett a Honvéd, az Eger, a Cegléd és a BVSC 
szállt harcba az első két hely egyikéért. 

A szombati nap nem sikerült túl fényesen, hi-
szen előbb a BVSC-től, majd délután a Honvéd-
tól szenvedett vereséget a miskolci csapat. Va-
sárnap délelőtt azonban sikerült javítani, nem is 
akárhogy! Magabiztos játékkal, 21-9 arányban a 

Cegléd fölé kerekedtek pólósaink. Azonban már 
ez sem segített, a miskolci férfi vízilabda-csapat 
végül a negyedik helyen végzett a Magyar Kupa 
C csoportjában, így nem jutott a legjobb nyolc 
közé. A fiúk nem sokat pihenhettek, hiszen 
szerdán és szombaton két hazai bajnoki mérkő-
zés várt, vár a csapatra. Szerdán este a PannErgy 
pólósai 8-17 arányban maradtak alul a Szolnoki 
Dózsa – Közgép ellen. Bár a mérkőzésen a mis-
kolciak minden negyedben lőttek gólt, ez sem 
volt elég a BL résztvevő, bajnoki címvédő ellen.

A Kontinentális Kupa lezárulta után a DVTK Jegesmedvék csa-
pata az elmúlt hétvégén már ismét teljes gőzzel a MOL-Ligára 
koncentrált. Pénteken a tabella jelenleg hatodik helyén álló Du-
naújvárosi Acélbikák csapatát fogadták, vasárnap pedig a MAC 
ellen küzdöttek, a népkerti Jégcsarnokban.

A Dunaújvárost magabiztosan, nagy fölénnyel sikerült padlóra 
küldeni, az ötgólos győzelemhez nem kell különösebb kommentár. 
- Rövidebb paddal vágtunk neki a mai mérkőzésnek, de aki szere-
pet kapott, az hozzátette a magáét a sikerhez. Nehezen lendültünk 
bele, de a második harmadtól a magunk javára fordítottuk a mér-
kőzést. Örülök a győzelemnek, amelyhez kellett egy jó kapusteljesít-
mény is – mondta el értékelésében Mayer Péter vezetőedző. DVTK 

Jegesmedvék - Dunaújvárosi Acélbikák 7-2 (1-1, 3-1, 3-0). A vasárnapi 
mérkőzés újabb sikert hozott, a MAC Budapest csapatát egy jóval ke-
ményebb mérkőzésen, hosszabbítás után végül 4-3-ra győzte le a cím-
védő DVTK Jegesmedvék. A rendes játékidő nem hozott döntést, az 
ezt követő hosszabbításban pedig a MAC kapott egy vitatható kiállí-
tást, amit a miskolci kispad hosszasan reklamált. Ezt a hátrányt való-
ban hősies védekezéssel sikerült kihúzni, majd bő egy perccel a vége 
előtt Booras végül beütötte a Macik győztes gólját. A Jegesmedvék így 
nagyon sok nehézséggel szembesülve, ám remekül küzdve a szezon-
ban harmadszor is megverték a MAC Budapest csapatát. DVTK Je-
gesmedvék - MAC Budapest 4-3 hu. (1-0, 2-1, 0-2, 1-0) Mayer Péter a 
meccs után úgy fogalmazott, az eddigi három, MAC ellen vívott mér-
kőzés közül most kapta a legtöbbet a csapattól. 

Vereséggel távozott múlt hétvégén az OTP 
Bank Liga 14. fordulójában a DVTK labdarú-
gó-csapata a Videoton otthonából, noha elő-
ször a piros fehérek szereztek vezetést. 

A 44. percben Okuka hajszálpontos labdát kül-
dött a jobboldali oldalvonal mellől Grumić fejére, 
aki öt méterről a jobb felső sarokba fejelt. Három 
perc múlva egyenlített a Videoton, baloldali be-
adást követően a kapunak háttal álló Feczesint 
sikerült szerelni az ötösön, azonban Sejben elé 
került a labda, aki laposan a hálóba lőtt. A 69. 
percben fordított a Videoton: egy hazai szöglet-
beadást követően Juhász R. középen a kapufára 
fejelte a labdát, majd a kipattanót Nego egy lépés-
ről a keresztléc alá vágta. Eredmény: Videoton 
FC - Diósgyőri VTK 2-1 (0-1). A klub a mérkőzést 
követően közleményt adott ki, melyben azt írták: 
a DVTK többségi tulajdonosa és a klub vezetése 
az elmúlt napokban közösen értékelte a labda-
rúgó csapat eddigi teljesítményét. - A sajtóban 
megjelent találgatásokra reagálva egyértelműen 
leszögezzük: a DVTK vezetőedzője változatlanul 

Bekő Balázs, akinek a munkája kapcsán a klub 
bizalma továbbra is él, annak ellenére, hogy az 
eredmények egyelőre elmaradnak az elvárások-
tól – fogalmaznak a közleményben, melynek vé-
gén kihangsúlyozzák: elejét véve az újabb híresz-
teléseknek, ezúton tájékoztatják a szurkolókat 
arról is, hogy amennyiben a labdarúgó-csapat 
további szereplése a vezetőedző személyének vál-
toztatását indokolttá teszi, úgy az esetleges szer-
ződésbontásnak nincsenek sem jogi, sem anyagi 
természetű akadályai.

A Sport Legyen a Tied!

Népszerűsítik 
A mozgáST, A SporTágAkat

két mérkőzés,                                                     két győzelem

Szép volt lányok!

Nem sikerült bejutni a legjobb nyolc közé Újabb vereség – bekő egyelőre marad



Miskolci NaplóHirdetés10
Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
Borsodcolor Kft. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Asztalterítő 
PVC  

140 cm széles 
nagy  

választékban  
799 Ft/fm  
kapható

Lendítse fel üzLetét! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül Miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

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

első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

ÁLLÁSLeHetŐSéG
A MiReHuKÖz NoNpRoFit KFt. MuNKAtÁRSAKAt KeReS 

Az ALÁbbi MuNKAKÖRÖK betÖLtéSéRe:

GépKoCSi- 
VezetŐ

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

DiSzpéCSeR
Feladatok:

l  Gépjárműflotta munkáinak 
napi szintű megtervezése és 
szervezése

l  Gépkocsivezetők közvetlen 
irányítása

l  Kapcsolódó dokumentumok 
és nyilvántartások vezetése

l  A tevékenységhez szükséges 
speciális számítógépes  
alkalmazások használata

l  Kapcsolattartás az ügyfelekkel

elvárások:
l  Logisztikai területen szerzett 

szakmai tapasztalat
l  Kiváló kommunikációs  

és szervezési készség
l  Konstruktív megoldó kész-

ség, csapatmunkára való 
készség,

l  Precizitás, kitartás,  
rugalmasság

l  Ügyfélorientált beállítottság 
és magatartás

Amit kínálunk:
l  Biztos hátterű  

folyamatos 
munkalehetőség

l Állandó jövedelem

ügyfélszolgálatunk elérhetősége:
Ügyfélszolgálati iroda:   
3527 Miskolc, József Attila út 53.
Telefon: 46/ 200-178, 46/200-179 Fax: 46/200-177
Postázási cím: 3501 Miskolc, Pf. 509
E-mail: info@mirehukoz.hu

Az önéletrajzokat a titkarsag@mirehukoz.hu e-mail címre várjuk!
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2015. november 7. | 45. hét | XII. évfolyam 45. szám
Miskolci Napló – A város lapja

programajánLó

a nagy gatsby 

program/közélet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
November 9. | 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 Aluinvent DVTK – O. Blizzard EK női kosárlabda mérkőzés 21.00 Miskolc Ma 
ism. 21.20 Időjárásjelentés 20.22  ProgramPont 21.30-05.00 Képújság

november 10. | 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 PANNERGY 
MVLC – Szeged OB I. –es vízilabda mérkőzés 21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 Időjárás-
jelentés 21.22 ProgramPont 21.30–05.00 Képújság

november 11. | 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. 20.50 Időjárásjelentés 20.52  ProgramPont  21.00-
05.00 Képújság

november 12. | 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 Idő-
járásjelentés 19.22  ProgramPont 19.30 DVTK Jegesmedvék – Debrecen Mol Liga 
jégkorng mérkőzés 21.00 Miskolc Ma ism.  21.20 Időjárásjelentés 21.22  Program-
Pont  21.30-05.00 Képújság

november 13. | péntek 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor  18.20 Időjárásjelentés 18.22 Programpont 18.30  Egészség-
percek 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22  ProgramPont 19.30 
Gasztrokaland  19.45 Kedvenceink 20.00 Miskolc Ma ism. 20.20 Időjárásjelentés 
20.22  ProgramPont    20.30–07.00 Képújság

november 14. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Hírpont 18.10 No Comment 19.30 Sportpercek 20.00 Hírpont ism. 20.10 No Com-
ment 20.30 Pancho Villa lovasai, amerikai kalandfilm 22.30–07.00 Képújság

november 15. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.30 Hívőszó 19.00 Krónika, hírösszefogla-
ló 19.30 Helyzetkép Magazin 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.30-05.00 Képújság

November 8-án, vasárnap a szombati menetrend szerint köz-
lekedni fog az ingyenes Auchan 2-es és a 44-es járat, ez utóbbi 
rövidebb üzemidővel. Négy forduló erejéig a 3-as járat is érinti 
az áruházat.

November 2-től tovább bővült a 43-as buszjárat menetrendje, 
mivel a Takatában még nagyobb létszámmal folytatják a gyár-
tást. Munkanapokon az új járatok a Búza térről 05:11-kor, 08:05-
kor, 21:11-kor, a Takata gyártól  06:15-kor, 08:30-kor, 22:15-kor 
indulnak. Szombati és vasárnapi napokon is indul egy új járat a 
termeléshez igazodva: a Búza térről 05:11-kor, a Takata gyártól 
06:15-kor, ez a járat azonban ünnepnapokon nem közlekedik.

Csodamalom Bábszínház
November 7. 10.30 óra. A négy évszak.
Színészmúzeum
November 7. 15. óra. Múzeumi MENÜett. 

Társasági kalandtúra Krúdy nyomán, 
a művészetek és a gasztronómia vilá-
gába. A zene, az irodalom, s a gaszt-
ronómia érdekességei mellett az „ősz 
különös hangjai” csendülnek fel a jó-
kedvű rendezvényen.

Művészetek Háza
November 7. 19 óra. MISKOLC DIXIEL-

AND 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 Bérlet 
/2. Műsor: F. Mendelssohn: A szép Mel-
uzina – nyitány, op. 32. R. Schumann: 
a-moll gordonkaverseny, op. 129. F. 
Schubert: „Nagy” C-dúr szimfónia, D. 
944. Vezényel: Christian Simonis. Köz-
reműködik: Szabó Ildikó (gordonka).

November 11. 19 óra. EXPERIDANCE PRO-
DUCTION: ÉN, LEONARDO. A fény szü-
letése. Zseniális művész, látnok tudós, 
nagyratörő építész, de milyen EMBER 
volt Leonardo da Vinci? Miből élt, kit 
szeretett, hitt-e Istenben? Az Experi-
Dance Production új táncjátéka ezeket 
a kérdéseket tárja fel.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
November 10. 16.30 óra. Beszélgessünk… 

a multikulturalizmusról. Előadó: Fekete 
Sándor politológus, Miskolci Egyetem. 
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 
miskolci csoportja és a megyei könyvtár 
közös rendezvénye.

Petró-ház
November 11. 17 óra. F. Pollner Erika és 

Rézművesné Nagy Ildikó művészta-
nárok, valamint Burkus Judit szobrász-
művész közös kiállításának megnyi-
tója, pódiumbeszélgetés. Moderátor: 
Kákóczki András művészettörténész.

Szabó Lőrinc Fiókkönyvtár
November 12. 16.30 óra. ÉLETVEZETÉS 

FELSŐFOKON. Endorfinok: Humor, vi-
dámság – A gondolkodás ami gyógyít, 
vagy megbetegít. Zsiga Attila élet-
mód-tanácsadó előadása. 

Rákóczi-ház
November 12. 17 óra. Gaál József, Ko-

pasz Tamás és Szurcsik József közös 
kiállításának megnyitója. A Miskol-
ci Galériában 1993 szeptemberében 
nyílt meg Gaál József, Kopasz Tamás 
és Szurcsik József közös tárlata. A 22 
évvel ezelőtti kiállítás újrarendezé-
sének a miskolci Alkotóház közelgő 
centenáriuma (2019) adja, Az alkotók 
koncepciója: reflektálni a 22 évvel ez-
előtti önmagukra, akkori művésze-
tükre friss művekkel.

Belvárosi Liget
Minden pénteken 7-13 óráig. Miskolci 

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

A húszas évek önfeledt, szé-
dítő ritmusai, füstös dzsessz 
és érces-karcos szving, a lám-
pafényes éjszakában bódultan 
tomboló élet, és a vágy, hogy 
a reggel minél később jöjjön 
el… Ezt kínálja a Miskolci 
Balett új bemutatója, A nagy 
Gatsby. Az F. Scott Fitzgerald, 
világhírű amerikai író azonos 
című regényéből született ro-
mantikus pop art táncjátékot 
Kulcsár Noémi rendezi és ko-
reografálja.

A Miskolci Balett új bemu-
tatójában F. Scott Fitzgerald, 
világhírű amerikai író 1925-
ös regényét dolgozza fel. A 
történet a húszas évek Ame-
rikájában játszódik, az Egye-
sült Államok keleti partvidé-

kén, ahol a felső tízezer tagjai 
tengerparti kúriákban, fény-
űző estélyeken ünneplik mér-
hetetlen gazdagságukat. Jay 
Gatsby is közéjük tartozik: 
jóképű, titokzatos és gazdag. 
Csakhamar kiderül azonban, 
hogy Gatsby nem az, akinek 
elsőre látszik és hogy érdek-
lődése Daisy Buchanan, egy 
közismert, férjezett szépség 
iránt több mint egyszerű vágy. 
Ahogy sorra felszínre kerül-
nek Gatsby múltjának titkai, 
ahogy egyre jobban fenyeget 
egy világraszóló botrány, úgy 
szembesülünk azzal, hogy 
a gazdagság nem minden – 
mert amire igazán szüksége 
van az embernek, azt nem le-
het megvásárolni.

November 9. | hétfő Komlós-
tető: Báthori sor, Cserfa, Gor-
kij sor, Hengerész, Komlóstető, 
Lejtő, Lomb, Nádastó, Nyír-
jes, Nyárfa, Olvasztár, Orgona, 
Pajtás, Puskin, Sás, Szántó K. 
J., Szeder magánházak, Szege-
di, Töbrös, Vörösbérc

Kárpáti-Szabadság u. közti 
terület: Andrássy 44-86, End-
resz Gy., Illyés Gy., Kárpáti, 
Móricz Zs., Szabadság, Szarka-
hegy magánházak, Tamási Á.

Számozott utcák: Harma-
dik, Hatodik, Hetedik, Ki-
lencesdik magánházak, Ne-
gyedik, Nyolcadik, Ötödik, 
Tizedik, Tizenegyedik

november 10. | kedd Bábo-
nyibérc: Árok, Bábonyibérc 
Felső sor, Bábonyibérc sor, Bá-
bonyibérc Új telep, Balázsdi-
ák, Bércalja, Borostyán, Bör-
zsöny, Búzavirág, Cserhát, 
Csermely, Estike, Eszter, Fel-
mező, Forrásvölgy, Galago-
nyás, Mecsek, Napraforgó, Pi-
lis, Pintes, Sellő, Sólyom, Tag

Lyukó: Danlos, Görög-
szőlő 32-44, Kishajtás dűlő, 
Kislyukó dűlő, Kutyorvölgy, 
Lackó tanya, Lyukóvölgy, 
Lyukóvölgy Bányaoldal-Er-
dőgazdaság-Gulyakút-Her-
ceghajtás-Kishajtás, Lyukó-
völgyi út, Meredély, Őzugró

november 11. | szerda Avas 
pincesor: Csonka sor, Kisavas 
második sor, Kisavas sor, La-
tabár sor, Lővei sor, Nagyavas 

alsósor, Nagya-
vas felsősor, 
Nagyavas közép 
sor, Petőfi sor

Lyukó: Búzavi-
rág, Gerbera, Já-
cint, Jégvirág, Lili-
om, Nehéz, Tulipán, Szegfű

november 12. | csütörtök 
Belváros: Bajcsy Zs. 6-26, 
Bocskai I. társasházak, Ha-
dirokkantak, Katalin, Király 
páratlan oldal, Vörömarty 
M. 35-51, 66-86

Bábonyibérc: Attila, Bruck-
ner Gy., Feszty Á. magánhá-
zak, Marjalaki, Mátyás kir. 
magánházak, Nimród, Nagy 
F., Szent L., Tinódi, Toldi M.

november 13 | péntek Se-
lyemrét, Zsolcai kapu: Ady 
E., Állomás, Augusztus 20., 
Bajcsy Zs. páratlan oldal, 
Bajcsy Zs. 28-tól, Baross G., 
Bethlen G., Bolyai J., Éder 
Gy., Eperjesi,, Hatvanötösök, 
Kőrösi Cs. S., Latabár E., Se-
lyemrét, Soltész N. K. 1-3 és 
2, Szendrei, Zamenhof, Ziel-
insky Sz., Zsolcai k.

József A. u. környéke: Bu-
zogány, Harmat, Hernád, Jó-
zsef A., Kartács, Kruspér I., 
Pázsit, Sajó, Sajószigeti, Szeke-
rész, Szinva, Szondy Gy., Tü-
zér, Vásárhelyi P., Vásártéri, 
Víkend telep, Zsigmondy V.

Zsarnai környéke: Besenyői, 
Gyimesi, Halász, Repülőtéri, 
Tölgyesi, Tömösi, Vereckei

November 9-én 8-10 óráig vassné papp nóra közrendvé-
delmi referens,

November 16-án 8-10 óráig soltész Dávid közterület-biz-
tonsági referens,

November 23-án 8-10 óráig takács gábor társadalmi 
felzárkózási referens fogadó órákat tart a Bűnmegelőzési 
Centrumban (Miskolc, Széchenyi utca 12/b.)

referensi fogaDó órák 

November 8-án, vasárnap 20 órától 
jótékonysági gálakoncertre kerül sor a 
Miskolci Nemzeti Színházban. A kon-
certen befolyt összeget a minorita temp-
lom tűz okozta károsodásának helyre-
hozatalára fordítják. Az est során neves 
színészek és énekesek előadásában nép-

szerű opera-, valamint operett-áriák, 
musical-részletek hangoznak el. A be-
lépés ingyenes, az érkezés sorrendjében 
lehet a helyeket elfoglalni. A rendház 
emeleti hittantermében délután 4 óra-
kor mocorgós szentmisét mutatnak be 
a kisgyermekes családoknak.

Vasárnap, 8-án, a 10 órai szentmise ke-
retében búcsúzik a miskolci hívektől és a 
mindszenti plébániától Palánki Ferenc, 
Debrecen–nyíregyházi megyéspüspök.

Vasárnap, 8-án lesz az újdiósgyőri 
Szent Imre templom búcsúja. Az ünne-
pi szentmise fél 11 órakor kezdődik.
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egyházi hírek, események

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság toborzási programsoro-
zatot indít november 12-én, 
a Miskolci Rendészeti Szak-
középiskolában (3526 Mis-
kolc, Szentpéteri kapu 78.) 
megtartandó nyílt napon.

A szervezők várnak min-
den olyan érettségi előtt álló 
diákot, akinek a pályaorien-
tációjában a rendőri hivatás, 
mint életpályamodell szerepet 
kaphat. A bemutatókkal egy-
bekötött toborzón az érdek-
lődő tanulók betekinthetnek 

a rendőri hivatás sokszínűsé-
gébe és választ kaphatnak arra 
kérdésre is, hogy miért jó ren-
dőrnek lenni.

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság kéri az érintett oktatási 
intézmények vezetőit, pe-
dagógusait, hogy a Miskolci 
Rendészeti Szakközépisko-
lába szervezett nyílt napon 
minél nagyobb létszámban 
vegyenek részt az érettségi 
előtt álló diákokkal, hogy 
azok valós képet kaphassa-
nak az értékeket őrző és köz-
vetítő rendőri hivatásról.

közLekeDési információk

november 8. vasárnap A 
NAgy RoMuLuS - Tör-
ténelmietlen történelmi ko-
média 15:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Déryné Alap, Arany, 
Ezüst bérlet Jegyvásárlás

JótéKoNySágI eSt 
a minorita templom javára 
20:00 | NAGYSZÍNHÁZ

november 11. szerda 
LÚDAS MAtyI - mesejá-
ték 14:00 | KAMARA Kere-
kerdő bérlet

FeLoLvASó SZíNhá-
ZI eSt - Az olaszliszkai - 
kortárs magyar drámairo-
dalom 19:00 | JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás

november 12. csütörtök 
SZéLLeL SZeMBe – po-
énok és poémák – Jordán 
Tamás stand up estje 19:00 | 
KAMARA Jegyvásárlás

november 13. péntek 
PILLANtáS A híDRóL 

- színmű 18:00 | KAMA-
RA Eladott ház, jegyek nem 
válthatók

PRIMADoNNáK – 
Operettgála 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás

november 14. szombat 
LÚDAS MAtyI - mesejá-
ték 11:00 | KAMARA Zer-
lina bérlet

KILéPŐ 17:00 | JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás

FéRFIAK, NŐK, FeL-
LINI Balett 17:00 | CSAR-
NOK Jegyvásárlás

PRIMADoNNáK - 
Operettgála 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás

PILLANtáS A híD-
RóL színmű 19:00 | KA-
MARA Egressy Arany, 
Ezüst bérlet 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  8 -1 4 .

LEENdő  
RENdőRöKET  
toboroznak



Illegális dohányfeldolgozót 
számolt fel a NAV

Illegális dohányfeldolgozó üzemet számoltak fel a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében. A Sátoraljaújhely környéki település egyik ingatlanján egy 
tonna szárított és csaknem száz kilogramm fogyasztási dohányt, 
valamint dohányaprító gépeket foglaltak le – tájékoztatott Horváth 
Tivadar alezredes, a NAV megyei vám- és pénzügyőri igazgatósá-
gának vezetője szerdai sajtótájékoztatóján. Mint elhangzott, az il-
legális üzemet hétfőn találták meg, de még kedden is tartott a nagy 
mennyiségű dohány mérlegelése. Egy tonna szárított és csaknem 
száz kilogramm fogyasztási dohányt foglaltak le a pénzügyőrök. A 
lefoglalt dohány értéke meghaladja a 11 millió forintot. Az illegális 
feldolgozót a szomszédos házban élő házaspár 28 éves fia üzemel-
tette. Ellene költségvetési csalás és jövedékkel való visszaélés elő-
segítése bűncselekmény miatt indított eljárást a NAV. A vizsgálat 
feladata kideríteni, honnan származott a nagy mennyiségű dohány 
és mióta működött az illegális üzem.

Lakatost hívott a seriff
Alig több mint egy hét telt 

el a körzeti rendészek eskü-
tétele óta, de máris voltak 
olyan esetek, amikor segí-
tettek a seriffek. Mint meg-
tudtuk, egy alkalommal egy 
miskolci hölgy jelezte, hogy 
beletörte a bejárati ajtó zár-
jába a kulcsát, nem tud-
ja, mitévő legyen. A körze-
ti rendész ebben az esetben 
is segített, lakatost hívott 

a helyszínre. Egy másik 
miskolci seriff nyitott aj-
tajú autót vett észre köz-
területen, a jármű rend-
száma alapján sikerült 

beazonosítani a tulajdonost, aki meglepve, de hálásan konsta-
tálta, hogy vigyáztak nyitva hagyott autójára.

Szikszó környékén árulta a drogot
Kábítószer-kereskedelem bűntett el-

követésének megalapozott gyanúja mi-
att folytat büntetőeljárást a B.-A.-Z. Me-
gyei Rendőr-főkapitányság C. Norbert 
35 éves szikszói lakossal szemben. A 
nyomozás adatai szerint a gyanúsított 
november 2-ai elfogásáig kábító hatá-
sú anyagot termesztett, majd árult több 
környékbeli személynek. A gyanúsítot-
tat a megyei rendőr-főkapitányság felde-
rítő osztályának munkatársai fogták el, 
a házkutatáson drog kereskedelméhez szükséges eszközöket, mér-
leget, gyorszáró tasakokat, drogot, készpénzt foglaltak le. Előke-
rültek olyan fényképek is, amelyeken a terhelt úgynevezett selfie-
ket készített magáról és a cannabis növényekről. A szikszói férfit 
bűnügyi őrizetbe vették, majd előzetes letartóztatásba került.

Sorra törtek az autók a Szentpéteri kapuban
Idén nem múlt el komoly baleset nélkül a mindenszenteki, ünne-

pi hétvége. Szombaton délután, a temetői forgalomban összesen hat 
autó ütközött össze a 26. számú főúton, a Szentpéteri kapuban. A rá-
futásos, koccanásos balesetsorozatban érintett autókban kisebb-na-
gyobb károk keletkeztek. A négysávos út két belső sávja órákig le volt 
zárva a törött járművek és a helyszínelés miatt, a forgalmat rendőrök 
irányították. Személyi sérülésről nem kaptunk információt. 

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) Úgy érzi, ezen a héten szinte min-
den sikerülhet, semmi nem állíthatja meg a lendületében. Igye-
kezzen sok mindent elintézni a jó csillagzat alatt. A sikerek önbi-

zalommal tölthetik el, de ne bízza el magát.  

Bika (április 21 - május 20) Valaki megbízik Önben és bár örül 
ennek, felelősséggel is jár a dolog. Ne éljen vissza mások érzései-
vel, inkább legyen őszinte velük. Jó úton halad, de úgy érzi, valakit 

még meg kell győznie az erényeiről.  

Ikrek (május 21 - június 21) Ott van megint, ahol a part szakad, 
és most már olyan döntéseket szeretne hozni, amik valóban vég-
leges megoldásokat hoznak. Ehhez azonban szüksége lesz valaki 

másnak a támogatására is, ez egy kolléga lehet.

Rák (június 22 - július 22) Nincs értelme visszalépni, ha utána 
ugyanazt az utat fogja végigjárni, és ugyanazokat a hibákat fog-
ja elkövetni. Csak akkor kezdjen valamit újra, ha ezúttal bölcsebb 

döntéseket hoz majd. Fő, hogy azt csinálja, amit szeret. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Ha megmakacsolja ma-
gát, senki nem tudja lebeszélni semmiről és nincs olyan problé-
ma, amit ne tudna kezelni. Csak erre a pontra kell eljutnia vala-

hogy, és akkor már nem lesz megállás. Ezzel a főnökeit is lenyűgözi.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Nem kell siettetnie 
semmit, hiszen mindennel a lehető legjobban áll. Egy kis nyuga-
lomra viszont most már nagy szüksége lenne. Engedjen magának 

egy kis pihenőt, csak néhány lépés kell már a sikerhez.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Most, hogy megszaba-
dult egy állandó feszültségforrástól, egész jól érezheti magát a 
bőrében, sok új dolgot is észre vehet. Figyeljen ezekre az új isme-

retekre, a félig elvégzett munkával ugyanis senki nem elégedett.

Skorpió (október 24 - november 22) Olyan ritmust vesz most 
fel, amit csak kevesen képesek tartani. Ha valaki mégis igen, ak-
kor talán érdemes lenne megfontolni, hogy mást is csináljanak 

együtt. Fontos, hogy megtanulja korrigálni az embereket.

Nyilas (november 23 - december 21) Nagy reményeket fűzött 
valamihez, és most rosszul esik, amikor azt látja, hogy ebből va-
lamit el kell engednie. Pedig a megvalósítás oldalán is nagyon sok 

van, erre is figyelhetne. Nyugalom, hasznára van a csapatnak.

Bak (december 22 - január 20) Sokkal több múlik az önbizal-
mán, mint gondolta volna. Ha most megfelelően áll hozzá a dol-
gokhoz, akkor a későbbiekben ez megalapozhatja a sikereit. Egy 

gyors eredmény a későbbiekben is megnyithat Ön előtt néhány kaput.

Vízöntő (január 21 - február 19) Valaki, akire eddig támasz-
kodott, más utakon kezd járni, és úgy érzi, kicsit el is távolodott 
Öntől. Ez azonban jó lehetőséget teremthet arra is, hogy meg-

próbáljon a saját lábára állni, és új tapasztalatokat szerezni. 

Halak (február 20 - március 20) Ha egy kapu bezárul, fordul-
jon egy másikhoz, mert ezen a héten rengeteg lehetőség állhat 
nyitva Ön előtt. Nincs oka arra, hogy elszalassza ezt a kiváló lehe-

tőséget. Próbáljon vele tisztába jönni, mire van igazából szüksége.

Salkaházi program
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Múlt vasárnap délelőtt szentelték meg a Miskolci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat által készíttetett Boldog Romzsa Tó-
dor ikonképet, a Miskolc-szirmai görög-katolikus templomban. Romzsa Tódor püspököt a sztálini időkben gyilkolták meg, 
pártutasításra Kárpátalján. 2001-ben avatták boldoggá, s most halálának évfordulóján szentelték meg a Janka Gábor görög-ka-
tolikus pap által készített ikont. Bán Gergelyné Szónoczky Mária, a Miskolci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az 
ünnepségen kiemelte: Romzsa Tódor egy példakép, aki az üldöztetésben is kiállt a hite mellett, vállalva a kínokat és a halált. 
Egyre több egyházközségben fordulnak irgalomért hozzá.                                                                                           Fotó: Végh CSAbA

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. 

IkoNSzeNteLéS „Mindszent hava, rózsafüzér hónapja, őszhó, magvető hava – 
október jeles napjai” címmel rendezett verses-zenés irodalmi mű-
sort az elmúlt hétvégén az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület a 
mindszenti plébánián. A rendezvényen fellépett Asztalos Julianna, 
Czap Ágota, Hortai Rita, Heiler Éva, Kovács Éva, Bognár Lili Jan-
ka, Romhányiné Papp Mária, Romhányi Róbert, valamint Farkas 
Attila, a Bokréta Néptáncegyüttes vezetője és csoportja.

A  hét 
fotója

Végh CSAbA FeLVéteLe

Mindszent hava


