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ÖNkorMáNyzatI elIsMerések

a szocIálIs MuNka HetéN

a bécsi villamos szerepének új-
ragondolásával, turisztikai jellegű 

hasznosításával kapcsolatban hirdetett meg 
nemrégiben ötletpályázatot az MVk zrt. és a miskolci ön-

kormányzat. több mint hetven pályázat érkezett be, ezeket szak-
emberekből álló zsűri véleményezte. Az ünnepélyes díjkiosztón a legjobb 

ötletekért járó elismeréseket kriza ákos polgármester adta át a nyerteseknek.

Védjük Meg az országot!

Miskolcon is gyűjtik 
az aláírásokat

Új fejlesztések a BoscH 
miskolci gyárában 2.

oldal

BécsI VIllaMosok 
„ÚjragoNdolVa”

kihirdették az ötletpályázat eredményét

Győrt és Nápolyt is bevették 
a diósgyőri kosarasok!
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Miskolci Napló

Miskolcon is gyűjtik az aláíráso-
kat a kötelező betelepítési kvóta ellen, 
a „Védjük meg az országot!” elnevezé-
sű petícióhoz, melyet eljuttatnak majd 
Brüsszelbe. A Fidesz arra kér minden-
kit, mondjon nemet az értelmetlen és 
jogtalan uniós betelepítési kvótára. – 
Értelmetlennek tartjuk az illegális be-
vándorlók kötelező betelepítésére vo-
natkozó európai uniós kvótát, amely 

növeli a bűnözést és a terrorveszélyt, 
veszélyezteti kultúránkat és identitá-
sunkat – hangsúlyozta Csöbör Katalin 
országgyűlési képviselő múlt szomba-
ton, a helyi Fidesz-frakció tagjainak 
társaságában, a Búza téri vásárcsarnok 
előtt, ahol kezdetét vette a miskolci alá-
írásgyűjtő akció.

Csöbör Katalin kiemelte, a kötele-
ző betelepítési kvóta ezer sebből vér-

zik. Nem demokratikus, hiszen az 
európai közvélemény többsége nem 
ért vele egyet, s még jobban felerő-
síti a már most is kezelhetetlen be-
vándorlást. – A Fidesz nem ért egyet 
a kvótával és arra kéri a hasonlóan 
gondolkodó magyar polgárokat, til-
takozzanak ellene aláírásukkal – 
hangsúlyozta az országgyűlési kép-
viselő. 

Védjük Meg az országot! 
– Miskolcon is gyűjtik az aláírásokat
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Új fűrész és csiszo-
lógépeket, valamint 
nagyobb teljesít-
ményű akkumulá-
torokat fejlesztettek 
ki a Bosch miskolci 
kéziszerszámgyárá-
ban. A 2,2 milliárd 
forint értékű beru-
házást az unió csak-
nem 1 milliárddal 
támogatta. 

Az új fejlesztése-
ket gyárlátogatással 
egybekötött rendez-
vényen mutatták be 
csütörtökön, a Ro-
bert Bosch Power 
Tool Kft. telephelyén. Az eseményen jelen volt Rákossy 
Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium, európai uni-
ós források felhasználásáért felelős államtitkára, Csöbör 
Katalin országgyűlési képviselő, Kriza Ákos polgármes-
ter, Kiss János alpolgármester, s Javier González Pareja, a 
magyarországi Bosch csoport vezetője is. 

Javier González Pareja kiemelte, a Bosch miskolci te-
vékenysége nem csupán a gyártás, termelés területén pél-
damutató, hanem a várossal való együttműködésben, az 
értékteremtő társadalmi felelősségvállalásban is. Úgy fo-

galmazott, ez a siker-
történet több mint 
egy évtizede kezdő-
dött és a fejlődés az-
óta sem állt meg. A 
magyarországi Bosch 
csoport vezetője sze-
rint az újabb beru-
házás is garanciát je-
lenet a miskolci gyár 
hosszú távú működé-
séhez.

Rákossy Balázs ál-
lamtitkár kiemel-
te: a Bosch működé-
se nagyban segíti a 
munkahelyteremtést 
és az ország újraipa-
rosítását. A kormány-

nak fontos célkitűzése, hogy hazánk Közép-Európa ter-
melési és innovációs centrumává váljon. A most indult, 
hétéves tervezési időszakban a korábbinál jóval több uniós 
pénz juthat majd kutatásra és fejlesztésre. – A 2014-20-as 
időszakban több, mint 730 milliárd forintot kívánunk erre 
a célra fordítani – hangsúlyozta az államtitkár.

A német Bosch cégcsoport Magyarországon jelenleg 
kilenc telephelyen több mint 11 ezer alkalmazottat fog-
lalkoztat, a hazai GDP 2,8 százalékát adva. A két miskolci 
gyárban jelenleg 4500-an dolgoznak.

Új fejlesztések a Bosch  
Miskolci gyáráBaN

Folytatódhat a hejőcsabai cement-
gyár újraindításának környezetvé-
delmi engedélyeztetése. A bíróság 
jogerősen elutasította a gyárat ko-
rábban működtető, svájci Lafarge-
Holcim konszern keresetét. 

A megyei kormányhivatal idén 
tavasszal vonta vissza a Lafarge-
Holcim környezethasználati en-
gedélyét. A döntést az Országos 
Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Főfelügyelőség is hely-
ben hagyta. A LafargeHolcim ezt 
követően bíróságon támadta meg 
a határozatot. A kormányhivatal 

úgy döntött, hogy az eljárás befe-
jezéséig felfüggeszti a környezet-
védelmi eljárást, amelyet a HCM 
1890 Kft. a gyár újraindítása érde-
kében kezdeményezett.

A Miskolci Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság november 
3-án elutasította a LafargeHolcim 
keresetét, amellyel a környezet-
használati engedélyét visszavonó 
határozat megsemmisítését szeret-
te volna elérni. Így folytatódhat az 
eljárás a HCM 1890 Kft. környezet-
használati engedélyének kiadásá-
ra. Az üzem újraindításával 300 új 
munkahely jöhet létre Miskolcon.

Közelebb egy lépéssel  
az újraindításhoz

Hejőcsabai cementgyár
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Idén tizenegyedik alkalommal 
rendezték meg a szociális munka 
hetét, a programsorozat minden 
évben a helyi szociális, egészség-
ügyi és gyermekvédelmi intéz-
mények működésére, dolgozóira 
fókuszál. Szerdán a városháza 
dísztermében tizenkét helyi, szo-
ciális területen dolgozó szakem-
ber vehetett át önkormányzat 
elismerést.

Miskolcon több mint ezer ember 
tevékenykedik ilyen jellegű, segí-
tő intézményekben, szervezetek-
nél. Kiss Gábor alpolgármester az 
ünnepségen kiemelte, ennek a hét-
nek fontos üzenete van. – A szoci-
ális munkáról szólva, én legfonto-
sabbnak a szövetséget tartom. A 
szereplők együttműködésével tud 
létrejönni olyan rendszer, amely-

lyel igazi eredményeket tudunk el-
érni. Egyedül ugyanis nem megy, 
csak együtt. Egyházi szereplők, ci-
vil szervezetek és az önkormányzat 
együtt cselekednek a rászorulókért 
– fogalmazott az alpolgármester, 
aki szerint ezt a munkát nem lehet 
munkaköri leírás alapján végezni. 
Sokkal többet igényel - empátiát, 
lelki többletet, ráhangolódást. - Eb-
ben a városban szerencsére nagyon 
sok olyan ember van, aki a kezét 
és a szívét egyaránt odaadja ennek 
az ügynek – zárta köszöntőjét Kiss 
Gábor. Az idei díjazottak: B. Varga 
Erzsébet, Berki Attila, Bodnárné 
Túróczi Andrea, Csapó Györgyné, 
Fridel Andrea, Gálné Ács Mária, 
Horváth Erika, Juhász Zsoltné, Ko-
csis-Zsoldos Kitti, Prámerné Orosz 
Gabriella, Toldi Krisztina, Tóthné 
Sáfrány Bernadett. 

Új kormányablakot adtak át szer-
dán Miskolcon, a földhivatal Vo-
logda utcai épületében. Kovács 
Zoltán államtitkár az avató ünnep-
ségen kiemelte: a kormány célja 
egyszerűsíteni a különbö-
ző eljárásokat és köze-
lebb hozni az államot 
az emberekhez.

A most átadott, máso-
dik generációs kormányab-
lak már több mint 430 
ügykör intézésé-
re alkalmas – 
hangsúlyozta 
Demeter Er-
vin megyei kor-
m á n y m e g b í -
zott. Szeretnék, 
ha jövő év végére 
ez a szám 1000 
fölé emelked-

ne. Demeter Ervin november 13-án a 
Miskolc Televízió vendége volt, ahol 
egyebek mellett elmondta: a Vologda 
utcai a megyében a tizenhatodik, Mis-
kolcon pedig a második kormány-
ablak. Idén még Encsen és Putno-

kon, majd tavasszal Miskolcon, a 
Kis-Hunyad utcában nyitnak 
meg egy-egy új járási kormány-
ablakot. Az alapelv, hogy ne az 
ügyfelek, hanem a papírok 
„mozogjanak”, igyekeznek 

minél több ügykört egy 
helyre csoportosítani. 
A parlament előtt van 

egy törvénycsomag, 
amit ha megsza-
vaznak a képvi-

selők, első lépés-
ben, még idén 
félezer ügykör 
intézésére lesz 

alkalmas egy-

egy járási kormányablak. A követke-
ző esztendő feladata az lesz, hogy ezt 
megduplázzák. A kormánymegbízott 
kiemelte, 2016-ot úgy szeretnék zár-
ni, hogy 1000 ügykört intézhetnek az 
ügyfelek a járási kormányablakokban. 
Demeter Ervin arról is szólt, hogy me-
gyénkben november 23-án kezdőd-
nek a földárverések. Miskolcon a Dó-
czy József utca 6. és a Blaskovics utca 
24-ben tartják ezeket. A 3 hektár alat-
ti területek értékesítését a Nemzeti 
Földalap, az a fölötti területekét pedig 
árverés útján a Kormányhivatal vég-
zi majd. Fontos kritérium, hogy a pá-
lyázó helyben lakó földműves legyen. 
Erről a jegyzőktől kell igazolást hozni. 
A megyében mintegy 10 ezer hektár 
földet árvereznek el. A Demeter Er-
vinnel készült interjút teljes terjedel-
mében november 16-án, hétfőn, 18.30 
órai kezdettel láthatják, a Miskolc Te-
levízióban. 

Téli felKészülés a KözTerüleTeKen
Környezetbarát szóróanyaggal ké-

szül a város a téli síkosság-mentesítésre. 
A tárolóedényeket már kirakták, vasár-
naptól pedig a hóügyeleti diszpécser-
szolgálat is készenlétben lesz. 

A város 134 helyszínére helyeznek 
ki tárolóedényeket a Városgazda Kft. 
munkatársai. Pásztor Imre, a Miskolc 
Holding Zrt. kommunikációs vezető-
je kiemelte, a téli felkészülésnél idén is 
fontos szerepet kapnak a környezetvé-
delmi szempontok. A síkosság-men-

tesítéshez a főutcán környezetbarát 
ásványi anyagokat használnak. Lillafü-
reden, Miskolctapolcán homokot szór-
nak, a közösségi közlekedés útvonalain, 
s a hegyi szakaszokon pedig sok esetben 
kalcium-kloriddal végzik majd a síkos-
ság-mentesítést. 

Schweickhardt Gyula, a Városgazda 
Kft. ügyvezetője elmondta, a síktalaní-
tás két részből áll: gépi és kézi síktalaní-
tásból. Tavaly is sokszor szórták az uta-
kat speciális, hótakarító gépek. Idén tíz 

teljesen új gép is munkába áll.  – Alvál-
lalkozónk a közszolgáltatási feladatok-
ban a MiReHuKöz lesz, míg a kézi sík-
talanítást a Városgazda munkavállalói 
látják el – ismertette.

A meteorológiai előjelzés szerint 
egyelőre még nem kell síkos utakra, jár-
dákra és havazásra számítani. A jelző-
szolgálat folyamatos kapcsolatban lesz 
a mentőkkel, rendőrséggel, katasztrófa-
védelemmel és a meteorológiai szolgá-
lattal is.

Biztonságosabban közlekedhet-
nek a Nagy Sándor József és Tompa 
utcák lakói. Egyiken a járdát, má-
sikon az útburkolatot újítatta fel a 
helyi települési képviselő. A két be-
ruházás három hét alatt készült el, 
és 11 millió forintba került.

Hubay György önkormányzati kép-
viselő elmondása szerint azért kezde-
ményezte a munkákat, mert a Tompa 

utcát például 30-40 évvel ezelőtt tették 
rendbe utoljára. - Ez egy nagyon hosszú 
időszak volt, ráfért már az utcára a fel-
újítás. Egyébként is sűrű itt az átmenő 
forgalom a Meggyesalja utcáról az Ava-
salja utca irányába is – hangsúlyozta. A 
Nagy Sándor József utcában is bizton-
ságosabban közlekedhetnek a lakók. A 
jobboldali járda már tavaly elkészült, 
most pedig a baloldali szakaszt újítot-
ták fel, a kapubejárókkal együtt. 

Köszönet a segítőknek

BizTonságosaBBan 
KözleKedheTneK a laKóK

a másodiK KormányaBlaKoT 
is megnyiToTTáK misKolcon
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A szív- és érrendszeri, vala-
mint daganatos megbetege-
déseket a vezető halálokok 
között tartjuk számon ezek 
egyik kiváltó oka lehet a fo-
kozott munkahelyi stressz. 
A témát európai és magyar 
szakemberek járták körül 
a héten, egy miskolci kon-
ferencián.

Palkovics Imre, a Munkástaná-
csok Országos Szövetsége (MOSZ) 
elnöke (képünkön balról) elmond-
ta: a konferencia célja annak megvi-
tatása, hogyan lehetne az európai és 
a magyar munkaerőpiacon kiküszö-
bölni, illetve enyhíteni azt a stresz-
szt, amely gyakran a munkavállalók 
megbetegedéséhez vezet. Új megol-
dásokat keresnek a megszűnt kor-

kedvezményes nyugdíj pótlására is. 
Felszeghi Sára egyetemi docens (ké-
pünkön jobbról) felhívta a figyel-
met, hogy a fokozott munkahelyi 
stressz kiemelt kockázati tényező. 
Elsősorban azok veszélyeztetettek, 
akik tevékenysége nagy felelősség-
gel jár. A fokozott idegi terhelés szív- 
és érrendszeri, daganatos, illetve 
emésztőszervi megbetegedésekhez 

vezethet. Felszeghi Sára hang-
súlyozta, a munkáltatók köte-
lesek lennének felmérni és ke-
zelni ezeket a kockázatokat. 
Ennek ellenére ez sok helyen 
nem történik meg: vagy azért, 
mert a munkáltató nem tart-
ja fontosnak, vagy azért, mert 
a munkavállaló nem működik 
együtt, félti az állását. – Fontos 
lenne tehát, hogy a munkáltató, 
a munkavállaló, valamint a fog-

lalkozás-egészségügy és a munka-
biztonság összefogjon ebben a kér-
désben, és olyan stratégiát dolgozzon 
ki, melynek segítségével ezek a prob-
lémák csökkenthetők vagy felszá-
molhatók – hangsúlyozta Felszeghi 
Sára. A konferenciát éppen egy ilyen 
közös álláspont megfogalmazására 
rendezték meg.

Csak nyugodtan! – a fokozott 
munkahelyi stresszről tanácskoztak



Több évtizedes hagyományt 
követve, 39 járművezetőt dí-
jazott szerdán a Miskolc Vá-
rosi Közlekedési Zrt. Azok 
a villamos- és buszsofőrök 
kaptak elismerést, akik 7, 
14, 21 és 28 éve közlekednek 
balesetmentesen.

Miskolcon egy nap alatt 
közel 30 ezer kilométert tel
jesítenek az autóbuszok és 
villamosok a teljes közle
kedési hálózaton. Ezzel a 
teljesítménnyel az MVK 
munkatársai két nap alatt 
megkerülhetnék a Földet. A 
most díjazott 39 járműveze
tő évek, évtizedek óta rója a 

kilométereket balesetmente
sen. A balesetmentes közle
kedésért járó elismerés hét
évenként kapható, egy ilyen 
ciklus alatt átlagosan 250 000 
kilométert teljesít egy jármű
vezető. Tehát a 28 év jármű
vezetői tapasztalattal ren
delkező járművezetők már 
egymillió kilométer levezeté
sén vannak túl – balesetmen
tesen!

Hét éve balesetmentesen 
vezet: Bérczi István, Búza Pé
ter, Fekete Márk Zoltán, Ger
muska Béla, Matiz Miklós, 
Molnár Zoltán, Nagy Lajos, 
Nádas István, Német Csaba, 
Papp László, Pocsai Tamás, 

Tóth Tibor. 14 éve baleset
mentesen vezet: Fülöp Atti
la, Kiss Attila, Kelemen Béla, 
Molnár Ervin, Bordás Csa
ba, Csató László, Ferenc Ba
lázs, Győrffy András, Kaló 
Béla, Lovász Bálint, Paranai 
István, Polyákovich Antal, 
Tugyi Lajos, Varga György.  
21 éve balesetmentesen ve
zet: Kovács Lászlóné, Hor
váth Bertalan, Kalmár Zsolt, 
Kapusztik János, Kovács Já
nos, Molnár Zoltán, Nagy 
György, Porcs Rezső, Vascsák 
Ferenc. 28 éve balesetmen
tesen vezet: Andrási János, 
Csanádi József, Cseresznyés 
Attila, Hajzsó Attila. 

Több millió kiloméTer  
baleseTmenTesen

Hirdetés

közlekedés miskolci napló4

Két éve indította el a 
MIHŐ Kft. személyes segít-
ségnyújtási programját a 
lakossági távhőszámla tar-
tozások rendezése érdeké-
ben. 

A fogyasztók érdekében 
bevezetett programra szük-
ség volt, mert ha a fogyasztó 
határidőre nem tudja befizet-
ni az aktuális havi távhőszol-
gáltatási díjat, vagyis díjhát-
ralékba kerül, a MIHŐ köteles 
– törvényes eszközökkel – 
megindítani a díjbeszedést. 
Ennek sok esetben bírósági 
végrehajtás a vége. A bírósági 
végrehajtás eljárásának rend-
kívül magas a költsége, mely 
a díjtartozáson felül szin-
tén az érintett, hátralékos fo-
gyasztót terheli.

Annak érdekében, hogy a 
jogi eljárás megindítása el-
kerülhetővé váljon, a szám-
latartozással rendelkező 
díjfizetőket a MIHŐ Kft. ügy-
félpartnerei megkeresik ott-
honukban. Az ügyfélpartne-
rek különféle lehetőségeket 
ajánlanak fel a fogyasztók szá-
mára, hogy a fennálló díjhát-
ralékukat mielőbb rendezni 
tudják. Ilyen lehetőség pél-
dául a részletfizetési megál-

lapodás, melyet a helyszínen, 
azonnal megköthet a díjfizető. 

Példaként bemutatjuk egy 
átlagos téli hónap 26 000 Ft-
os távhőszámlájának végre-
hajtási költségeit.

A példa mutatja: 26 000 Ft-
os tartozásnál a végrehajtás 
költségei magasabbak, mint 
maga a számla. Természete-
sen, amennyiben nagyobb 
a számla összege, vagy több 
számla összevontan kerül 
végrehajtásra, úgy a jogi el-
járás költségei is – a bemuta-
tott példától eltérően – lénye-
gesen nagyobbak. 

Fontos  hangsúlyozni, 
hogy a MIHŐ Kft. a táv-

hőszolgáltatás díját min-
denféleképpen köteles be-
szedni. Aki ezt bármilyen 
okból nem tudja, vagy nem 
akarja megfizetni, a MIHŐ 
Kft. a személyes megkeresés 
eredménytelensége esetén 
kénytelen a bírósági végre-
hajtási eljárást megindítani. 

A tartozás rendezésére vo-
natkozó információkról a MIHŐ 
Kft. ügyfélszolgálati munkatár-
sai is felvilágosítást nyújtanak.

Az ügyfélszolgálat elér-
hetőségei:

Cím: 3530 Miskolc,  
Szemere Bertalan u. 5. sz.

Telefon: 46/501-740
E-mail: ugyfel@miho.hu

A díjtArtozáson Felül A MAgAs 
KöltségeKet Is Meg Kell FIzetnI

Költség megnevezése összeg (Ft)

Fizetési meghagyás eljárási illeték 3%, min.  5000 5000

Ügyvédi díj 2500

Postaköltség 400

Késedelmi kamat (a fenti számla 6 havi késedelme esetén) 740

Végrehajtási illeték 1%, min.  5000 5000

Végrehajtói kamarai költségátalány 1000

Végrehajtói munkadíj 10 000

Végrehajtói jutalék (tke + költség + kamat 10%-a) 3400

Végrehajtási jog földhivatali bejegyzése 6600

Végrehajtási jog törlése 6600

összesen: 41 240

A Szinván átívelő híd vagy 
akár apartman is lehet a for-
galomból kivont bécsi villa-
mosokból Miskolcon. Több 
mint 70 értékelhető ötlet 
érkezett be a piros tömegköz-
lekedési járművek turisztikai 
„újrahasznosítására”. A leg-
kreatívabb elképzeléseket és 
alkotóikat díjazták is.

Mint arról hírt adtunk, a bé
csi villamos szerepének újra
gondolásával, turisztikai jellegű 
hasznosításával 
k ap c s o l a t b a n 
hirdetett meg 
nemrégiben öt
letpályázatot az 
MVK Zrt. és a 
miskolci önkor
mányzat. A meg
adott határidőig 
több mint hetven 
pályázat érke
zett be: kreatív, 
Miskolcot szere
tő és a városért 
tenni akaró em
berek terveztek 
egyedülálló lát
ványosságokat. 
A pályázatokat szakemberekből 
álló zsűri véleményezte. Az ün
nepélyes díjkiosztón a legjobb 
ötletekért járó elismeréseket 

Kriza Ákos polgármester adta át 
a nyerteseknek. 1. helyezett: Be
reczki Zoltán, a villamos, mint 
híd című ötletével. 2. helyezett: 
Galgóczy Ádám, kettes villamos 
bár című pályázata. 3. helyezett: 
KonczHorváth Dániel és Orosz 
Péter, a villamos, mint apart
man című pályázata.

– A Szinva átszeli a várost, 
mint egy tengely. Ez adta az 
ötletet, hogy erre a tengely
re hidakként lehetne felfűzni a 
villamosokat. Ahogy az új vil

lamosmegállók is mindegyik 
városrészben kicsit másak, 
ezek a villamoshidak is minden 
helyszínen kicsit más funkci

ót, megjelenést kaphatnának – 
nyilatkozta a győztes, Bereczki 
Zoltán miskolci építészmérnök. 

Singlár Zsolt, az MVK Zrt. 
vezérigazgatója elmondta: aki 
vállalja pályaműve megvaló
sítását, az meg is vásárolhatja 
a villamost. Bevonhat további 
projektszponzorokat és meg
valósíthatja az ötletét a város 
valamelyik pontján. Vannak 
a pályázók között, akik vállal
ták, hogy megvásárolják a vil
lamost és meg is valósítják az 

ötleteiket. Ezek a 
villamosok még 
kiváló állapot
ban voltak, nem 
véletlen, hogy a 
miskolciak meg
szerették őket és 
bár csak egy tu
cat évet szolgál
ták Miskolcot, 
mégis a város 
részévé váltak – 
mondta el Kriza 
Ákos polgármes
ter. Mint isme
retes, a bécsi vil
lamosok 12 éven 
át szállították az 

utasokat. Bár idén márciusban 
kivonták őket a forgalomból, 
turisztikai látványosságként 
újra visszatérhetnek a városba.

Híd vagy apartman is lehet 
a bécsi villamosokból
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Leonardo da Vin-
ci nyughatatlan 
szellemét, rejtélyes 
életútját mutatja 
be az ExperiDance 
új, lélegzetelállító-
an látványos pro-
dukciója, melyet 
november 11-én 
este a miskolci Mű-
vészetek Háza kö-
zönsége is megcso-
dálhatott.

Zseniális művész, látnok tudós, 
nagyratörő építész, de milyen EM-
BER volt Leonardo da Vinci? Miből 
élt, kit szeretett, hitt-e Istenben? Az 
ExperiDance Production új táncjá-
téka ezeket a kérdéseket tárja fel, be-
mutatva a Leonardo életút kevésbé 
ismert, ellentmondásosan izgalmas 
epizódjait is.

Leonardo da Vin-
ci, a reneszánsz hé-
rosz, kirobbanóan 
sokszínű tehetségével 
örökre felszabadítot-
ta gondolkodásunkat 
– de nyughatatlan 
elméje sötét olda-
lán számtalan befe-
jezetlen művet, cél-
talan sodródást és 
magányt találunk. 
A zseni anatómiá-

ját mutatja be most az ExperiDance 
Production a legszabadabb művé-
szet, a tánc segítségével egy lélegzet-
elállítóan látványos új produkcióban.

Az Én, Leonardo című előadás Ro-
mán Sándor koreográfiájával, Meskó 
Zsolt rendezésében és Czomba Imre 
zenéjével az idén 15 éves ExperiDan-
ce Production tizenötödik, egész es-
tés táncjátéka.

5
Én, Leonardo – 
a reneszánsz hérosz 
anatómiája

Csárdáskirálynő, A denevér, Marica 
grófnő, A víg özvegy – novemberben 
négy alkalommal láthatja a közönség 
a Miskolci Nemzeti Színházban a Pri-
madonnák címet viselő operett gálát, 
ahol a legnépszerűbb dallamok csen-
dülnek fel a legismertebb művekből.

A teátrum három primadonnája – 
Seres Ildikó, Eperjesi Erika, Herczenik 
Anna – a gazdag magyar és nemzetközi 
operett-irodalom legszebb darabjaiból 
énekel gyöngyszemeket a látványos gá-
laműsorban.

– Az operett gálák arra épülnek, hogy 
a legszebb, legközismertebb melódiákat 
összegyűjtve, egy kicsit más nézőpont-

ból mutassuk meg ezeket – mondta el 
Dániel Gábor rendező. – A Primadon-
nákban a Miskolci Nemzeti Színház 
kiváló művésznői lépnek színpadra. A 
cél, hogy szórakoztassunk és hogy egy 
olyan zenei eseményt hozzunk létre, 
ami többet tud nyújtani a közönségnek, 
mint amit egy komplett operett darab – 
tette hozzá. – Az operett egy zseniális 
műfaj, hiszen megél akár egy vendéglő-
ben is háttérprodukcióként, de amikor 
lehetőség van arra, hogy mindent meg-
kapjon: nagyzenekart, balettkart, kó-
rust, kiváló szólistákat, akkor egy igazi 
ünneppé válik – hangsúlyozta a rende-
ző, aki szerint kétféle ember van: aki 
szereti az operettet és aki nem ismeri. 

De ez nem hiba, előbb-utóbb mindenki 
megismerkedik vele.

A színház művészei a gazdag ma-
gyar és nemzetközi operett-iroda-
lom legszebb darabjaiból énekelnek 
el gyöngyszemeket, és egy látványos 
gála keretében mutatják be az operet-
tek világát a nagyszínházi közönség-
nek! Többek közt Lehár Ferenc, Kál-
mán Imre, ifjabb Johann Strauss és 
Jacques Offenbach dalait is előadják a 
Miskolci Nemzeti Színház énekkara és 
a Miskolci Balett közreműködésével. 
Izgalmas utazásra invitálják nézőinket 
a múltba. Megmutatják, hogy az ope-
rett műfaja ma is él és elevenebb, mint 
valaha. 

Annyi kép, ahány évesek 
Szerdán délután nyílt 
meg a Diósgyőri Vasas 
Fotóművészeti Kör ju-
bileumi fotókiállítása 
a Diósgyőri Ady Endre 
Kulturális és Szabadidő 
Központban, 75 év 75 
kép címmel.

Diósgyőrben 1940-
ben a Jószerencse Dal 
és Önképzőkörön be-
lül néhány lelkes fotó-
amatőr alakított fotó-
szakkört. A Diósgyőri 
Vasas Fotószakosztály 
(1940-1952) tagjai Ador-
ján Sándor gépgyári 
fényképészmester veze-
tésével, az 1950-es évek 
elején Mezei Imre vas-
esztergályos irányításával 
hívták fel magukra a fi-
gyelmet. 

1952-ben a Diósgyőri 
Vasas Fotószakosztályt négyfelé osztották és minde-
gyik gyár dolgozóit külön-külön fotókörbe tömörí-

tették. A Diósgyőri Vasas 
Szinvavőlgyi Műv. Ott-
hon Fotókörét (1952-1964) 
Doma István, majd Fehér-
váry István irányította. 
1964 elején a gyárak cso-
portjai ismét egyesültek. 
A Bartók Béla Művelődési 
Ház szakköreként megala-
kult a Diósgyőri Vasas Fo-
tókör (1964-1987), amely 
1987-től a Diósgyőri Vasas 
Fotóművészeti Kör néven 
szerepel, vezetője 1969-től 
Juhász Miklós.

Az Ács Éva, Csohány 
Éva, Dobosy László, Funák 
András, Gál István, Ge-
deon Péter EFIAP, Herb-
st Rudolf, Juhász Miklós, 
Juhász Ákos, Juhász Ba-
lázs, Kertész Attila, Koós 
László, László Gábor, 

Molnár Ferenc, Murvai György, Tasnádi 
Tamás, Szarka János, Tóth Tibor és Á. Tóth József al-
kotásait bemutató tárlatot november 26-ig tekinthetik 
meg az érdeklődők.

RAJZ-LAP címmel nyílt meg nemrégiben a XIV. Miskolci Művésztelep be-
számoló kiállítása a Miskolci Galéria Rákóczi-házában. 

Augusztusban hat művész - Fischer Judit, Gosztola Kitti, Horror Pista, 
Molnár Zsolt, Szemző Zsófia és Tranker Katalin - költözött a művésztelep-
re. Az ő alkotásaikból nyílt most tárlat, gazdag, részben összefüggő, részben 
egymástól független jelentés-tartalommal. 

2015. augusztusában lezajlott művésztelep tematikájának és hívószavának 
alapját a grafika és a legtöbb művészeti ág nélkülözhetetlen feltételét jelentő 
rajz adta.

A Miskolci Gráciák Egyesülete harmadik alkalommal hirdet 
pályázatot Betlehemi jászol készítésére. A pályázatra általános 
és középiskolás korú gyermekek, osztályok, hagyományőrző 
csoportok, baráti társaságok jelentkezhetnek. Egyéni pályáza-
tot nem fogadnak el. 

Pályázni csak természetes anyagok felhasználásával lehet.  A 
téma: Jézus születéséhez kapcsolódó, betlehemi jelenetet ábrá-
zoló alkotás.

A Betlehemi jászol mérete kb. 50x50cm, magassága kb. 50-
80 cm. között. A zsűrizés szempontjai: kreativitás, kézmű-

vesség, hagyományőrzés, bibliai hitelesség. Díjazás: I. 
díj: 60 000 Ft, II. díj: 2x30 000 Ft, III. díj: 2x20 000 Ft, 
különdíj: 40 000 Ft.  A jelentkezés határideje: 2015. no-
vember 29. Az elkészült Betlehemi jászol beadásának 
határideje és helye: 2015. december 6. Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház, Miskolc, Sütő János u. 42. A zsűrizést 
képzőművészek, egyházi közösségek képviselői és a Mis-
kolci Gráciák végzik. További felvilágosítás és nevezés a 
20/571-8012-es telefonszámon, vagy e-mailen: gardonyi.
gondaerika@gmail.com címen.

PáLyázAti Kiírás BetLehemi JászoL eLKÉszítÉsÉre

PrimAdonnáK oPerett gáLáJA 
A színházBAn

rAJz-LAP-on a miskolci 
művésztelep alkotásai
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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!

MISKOLCI eLADÓ INGAtLANOK
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó zrt. kétfordulós versenyez-

tetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján tör-
ténő értékesítésre meghirdeti 2015. november 24-i beadási határ-
idővel az alábbi miskolci ingatlant:

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a 
MIK Zrt honlapján www.mikzrt.hu, ügyfélszolgálati irodájában (Miskolc, 
Széchenyi u. 60.), valamint a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci tele-
fonszámokon kérhető.

Cím (Jelleg) Alapterület  
(m2)

Minimális bruttó 
ajánlati ár (Ft)

Zsolcai kapu 11. 
(2 lakóház, udvar, 
gazdasági épület)

1117 16 000 000

Apróhirdetés
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar to-
nozás, lambéri ázás, filagóriák, elő tetők, 
kerítések, kerti házak és egyéb famunkák 
készítése; Velux ablakok beépítése, cseré-
je; íves fedések és hajlatok készítése; tetők 
szellőztetése. www.kerekgyarto-acs.hu. 
Tel.: 06-20/460-6775.

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

Németjuhász felnőtt és kölyök kutyák 
2-3 hónapos kanok eladók törzskönyve-
zett német import szülőktől. Gondoljon 
a szüleire, családtagjaira. Vásároljon ré-
szükre hű társat, és biztonságot! Ajándék-
ba szakkönyv és póráz. Ár: 30-40-60 E Ft. 
Érd: 20/411-2526

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900 
Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium), garázskapuk cseréje óriási ked-
vezménnyel, teljeskörű árnyékolástechniká-
val. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, Bemutató-
terem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyit-
va: h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

A Mik erenyői telephelyén  
légkondicionált, portaszolgálattal,  

különböző szolgáltatásokkal   
rendelkező

IRODÁK KIADÓK. 
Őrzött parkolási lehetőség  

zárt udvarban.

Cím: Miskolc, Erenyői u. 1.
Telefonszám: 30/2354-710

November 11–17-ig

SZÜLETÉSNAPI ÁRPARÁDÉ A 20 ÉVES COOPTÓL
AZ UNIÓ COOP ZRT ÜZLETEIBEN!

Eh. Sertéscomb          
1 kg

1149 Ft

Eh. sertéslapocka          
1 kg 

1049 Ft

Eh. csirkecomb, 
egész      

1 kg (baromfit árusító üzl.)

599 Ft

COOP tejföl 20%, 150 g, egységár: 593 Ft/kg 89 Ft 
COOP teavaj 82%, 100 g, egységár: 1790 Ft/kg 179 Ft
COOP széns.üdítőital cola-, narancsízű, 2,5 l, egységár: 72,50 Ft/l 179 Ft

„VAN ZSÁkOmBAN mINDEN jÓ!” mIkULÁS CSOmAgBA  
TÉLAPÓ FIgURÁLIS ÁRUk NAgy VÁLASZTÉkBAN kAPhATÓk!

Hétvégi akció – tőkehúst árusító üzleteinkben november 12-14-ig:

l  ADveNt zAKOpÁNébAN:  
december 5.:  7.500 Ft/fő

l  ADveNt KASSÁN:  
december 5.: 4.500 Ft/fő

l  ADveNt MÁRIACeLLbeN  
éS béCSbeN:  
december 12–13.: 34.000 Ft/fő

l  ADveNtI HANGuLAt  
pOzSONybAN:  
december 19.: 7.000 Ft/fő

l  ADveNt SzAtMÁRNéMetIbeN 
éS NAGybÁNyÁN: 
december 5.: 8.000 Ft/fő

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

www.koruTak.hu

"

"

ez A KupON 
500 Ft-Ot éR!  
1 ÚtRA 1 FŐNeK!

20
15

.

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
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Miskolci Egyetem

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Eredménnyel zár a Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Karának kiemelt projektje
A társadalmi felzárkózás ügyét szolgáló pedagógus továbbképzések mellett országo-
san jelentős pedagógiai módszertani központ létrehozását is magába foglalta a Mis-
kolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar „DIGITÁLIS ÚTON-ÚTFÉLEN. Komplex iskolai 
innováció és digitális szemléletformálás hátrányos helyzetűek körében” című, TÁ-
MOP-3.1.16-14-2014-0001 jelű projektje.

A november 13-án a Miskolci Egyetem díszaulájában megrendezett Energiák – Szinergiák 
a felzárkózás érdekében c. zárókonferencia programját a projekt eredményeit és tapaszta-
latait összegző előadások alkották.
A projekt sarkalatos pontjait azok az ME BTK Tanárképző Intézet pedagógiai-módszerta-
ni innovációin alapuló pedagógus továbbképzések képezték, amelyek során 12 miskolci ill. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közoktatási intézmény mintegy 300 pedagógusa sajátít-
hatta el a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok eredményesebb, hatékonyabb képzését 
támogató módszer, az ún. Komplex Instrukciós Program alapjait, 33 iskola 136 pedagó-
gusa pedig 30 órás projektpedagógiai továbbképzésben részesülhetett. A digitális kultúra 
világának megismertetését és terjesztését valamennyi partneriskola esetében megcélozta a 
projekt, ennek megfelelően több mint ezer pedagógus kapott 10 órás informatikai tovább-
képzést, amelyet a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézete töltött meg ko-
moly szakmai tartalommal. A projekt során többek között tananyagfejlesztések és pályaori-
entációs tevékenységek is zajlottak.
Mindehhez járult hozzá – mint újabb cél és feladat – a Miskolc–
Hejőkeresztúri KIP Regionális Módszertani Központ létre-
hozása a Miskolci Egyetemen, ami komoly presztízst 
jelent az intézmény számára. Egy olyan, Magyaror-
szágon egyedülálló pedagógiai központ létesül 
ugyanis Miskolcon, amely a jövőben ország-
szerte tevékeny részese lehet a pedagó-
gusok megfelelő továbbképzésének. A 
pályázat bővülésével új konzorciumi 
partnerként a Kaposvári Egyetem és a 
Herman Ottó Intézet is bekapcsolódott 
a projekt munkájába.

„DIGITálIs úTOn-úTfélEn. Komplex iskolai innováció  
és digitális szemléletformálás hátrányos helyzetűek körében”
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Ahogy megszokhattuk, a megyei Prima Díj várományosai ezúttal is 3 ka-
tegóriában indultak. A Magyar Oktatás és Köznevelés kategóriában a Hejő-
keresztúri IV. Béla Általános Iskola kapta a díjat. Az iskola a Miskolci Egyetem 
bázis intézménye, Géniusz tehetségpont és a Komplex Instrukciós Program ve-
zető iskolája. Tanulóik túlnyomó többsége hátrányos helyzetű. Az intézmény 
integrációs nevelést folytat, nagy hangsúlyt kap a tanulók képességének ki-
bontakoztatása. Eddig 16 iskola vette át oktatási és nevelési programjukat és 
alkalmazza sikerrel a hejőkeresztúriak útmutatása szerint.

– Nagy öröm számunkra, hogy az 
oktatás, a köznevelés fontos a VOSZ 
számára, és már azt is nagy elisme-
résként könyveltük el, hogy egyálta-
lán felfigyeltek az iskolánkra, arra, amit 
csinálunk – mondta Kovácsné Nagy 
Emese igazgató, hozzátéve: a Prima 
Díj mindennek a megkoronázása. – A 
tanulóink is nagyon boldogok voltak, 
mikor megmutattuk nekik az elisme-
rést. Úgy gondoljuk, hogy a tudásban és a szocializáltságban heterogén tanu-
lói csoportok fejlesztésének köszönhetően ezek a gyerekek az iskolából kike-
rülve a társadalom hasznos tagjaivá válnak majd. Köszönjük mindenkinek a 
támogatást!

Magyar Építészet kategóriában 
Bodonyi Csaba vehetett át elisme-
rést. Az építész jelentősebb miskol-
ci munkái közé tartozik a Művésze-
tek Háza, a Tudomány és Technika 
Háza és a Miskolci Nemzeti Színház 
valamint a Barlangfürdő rekonstruk-
ciója és bővítése. Tervezői alkotó te-
vékenységét Ybl-, Széchenyi-, Pro Ar-
chitectúra és országos Príma díjakkal 

ismerték el. Miskolc, Tokaj és Sajópetri Pro Urbe-díjasa, Miskolc díszpolgá-
ra. 1992-ben a Magyar Művészeti Akadémia, 2000-ben a miskolci Széche-

nyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító tagja. Jelenleg a Magyar Mű-
vészeti Akadémia rendes tagja.

– A szakmát is nagy megtiszteltetés érte, hiszen először idén fordult elő, 
hogy az építészetet a díjazható kategóriák közé sorolták – emelte ki Bodonyi 
Csaba, hozzátéve: ez a figyelmesség a szövetség megyei szervezete részéről 
mindenképpen köszönetet érdemel. – Két kiváló kollégával jelöltek a díjra, 
amit végül talán a korom miatt ítéltek nekem. Az igazi súlyát az adja, hogy a 
szűkebb környezetem: a megye, a város ismerte el a 48 év munkáját. Köszö-
netet a díjalapítóknak, a kuratóriumnak és az elnökségnek, valamint a kol-
légáimnak és a megbízóknak szeretnék mondani.

Gombos István Magyar Népmű-
vészet és Közművelődés kategóriában 
vehette át a Prima Díjat. A fafaragó, 
népi iparművész első kiállítása 1991-
ben volt, amit számos további köve-
tett határainkon innen és túl is. 1997-
ben nyerte el a népi iparművész címet, 
mely további lendületet adott a mun-
kához. Alkotásai témája elsősorban a 
történelem, kiemelten a honfoglalás, 
az egyházi és a népi kultúra, a szőlő és a borkultúra. Vannak egész alakos szob-
rai, portrék és domborművek, amelyek megtalálhatók szerte a világon és ter-
mészetesen Magyarország számos településén.

– Nem vitás, rendkívül boldog voltam, mikor megtudtam, hogy én vehe-
tem át idén a Prima Díjat a kategóriában – fogalmazott Gombos István, aki 
hozzátette: sokat jelent számára ez a szakmai elismerés. – Már gyermekkorom-
ban, nagyszülőknél magamba szívtam a magyar népművészetet, népi kultú-
rát és a bölcsességüket. Egy élet is kevés, hogy mindezeket fában megmu-
tassam. Szívből dolgozom, és nem kívánok mást, csak hogy jó egészségben 
folytatni tudjam az alkotást és foglalkozhassam a tanítványaimmal. A Prima Díj 
kapcsán a VOSZ kuratóriumának és a rám szavazóknak is szeretnék köszönetet 
mondani, valamint mindazoknak, akik egy hangyányit is részt vettek ebben.

A Prima Közönségdíjat Debreczeni Sándor késkészítő vehette át idén. A 
népi iparművész eddig 157-féle kést készített, ebből 79 viseli a kézműves re-

mek címet. 1990-től vállalkozó, 2000-
től késes népi iparművész. 2010-ben 
elnyerte a Miniszterelnöki Hivatal al-
kotói különdíját. 2012-ben dr. Parragh 
Lászlótól átvehette a kamara elnöké-
nek aranyérmét. 2013-ban felterjesz-
tették a népművészet mestere címre. 
A szakújságírók szerint évek óta világ-
színvonalon dolgozik.

– Nagy öröm számomra, hogy idén 
én vehettem át a Prima Közönségdíjat – mondta Debreczeni Sándor. – Szá-
momra nagyon sokat jelent, hogy a közönség ilyen módon is elismerte a mun-
kásságomat. Rengetegen gratuláltak nekem azóta, többen külföldről hívtak, 
egyszerűen hihetetlen érzés, hogy nyertem. Nagy megtiszteltetés számomra 
a díj, ami újabb erőt ad a munkámhoz. Szeretnék köszönetet mondani Ádám 
Imrének, a VOSZ megyei szervezete elnökének, valamint Rapcsák Attilának a 
felterjesztésért.

A gálaesten kiosztották a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Év vállalkozói 
2015 címeket is, mellyel azokat ismerték el, akik vállalkozásukban maradan-
dót alkottak a térségben.

1. Az év mezőgazdasági vállalkozása: Prügyi Mezőgazdasági Zrt. Rácz 
László elnök-vezérigazgató

2. Az év fémipari vállalkozása: Certa Kft. Farkas János ügyvezető
3. Az év vendéglátó vállalkozása: Íz-Kalauz Kft. Vargáné Bodnár Henriett és 

Budaházy Zoltánné ügyvezető
4. Az év vegyipari vállalkozása: Kiss Cégcsoport. Kiss László cégtulajdonos
5. Az év villamosipari vállalkozása: FMS Controll Kft. Fehér János ügyvezető
6. Az év kiskereskedő vállalkozója: Szokolovszki Gyula Barna egyéni vál-

lalkozó
7. Az év építőipari vállalkozása: K.V Kft. Kovács Ferenc ügyvezető.
Az Év vállalkozói 2015: Máthéné Zuggó Nikolett, a Fókusz Oktatási Non-

profit Kft. ügyvezetője, valamint Balogh Attila, a Balogh Autóházak Kft. ügy-
vezetője.

Átadták a 2015-ös Prima Díjakat
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) megyei szervezetének elnöksége minden évben meghirdeti a 
Prima Díjat. Döntésük alapján a Miskolci Nemzeti Színházban megtartott Prima Gálán a Hejőkeresztúri IV. Béla Általános 
Iskola, Bodonyi Csaba építész valamint Gombos István fafaragó vehetett át elismerést, a Prima Közönségdíjat pedig Deb-
reczeni Sándor késkészítő népi iparművész kapta.

MIVÍZ KFt. A MISKOlC HOlDING Zrt. tAGjA

MIVÍZ Kft. tájékoztatója – 

Felsőzsolca közműves  
ivóvíz-ellátásával kapcsolatban

A MIVÍZ Kft. Felsőzsolca város közműves ivóvíz-ellátására Felsőzsolca Vá-
ros Önkormányzatával kötött koncessziós szerződése 2015. november 10. 
napjával lejárt. 

Ez alapján Felsőzsolca tekintetében a MIVÍZ Kft. koncessziós közműves ivó-
víz-szolgáltatási és Felsőzsolca Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ivó-
vizes víziközművekre vonatkozó üzemeltetési joga megszűnt. A víziközmű-szol-
gáltatás szakmai felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) rendelkezésére a MIVÍZ Kft. a szerződéses jogvi-
szony megszűnése ellenére 2015. november 10. napját követően is ellátja a műkö-
dési engedélyben meghatározott módon és minőségben Felsőzsolca közműves 
ivóvíz-ellátásával összefüggésben a víziközmű-szolgáltatási feladatokat mindad-
dig, amíg a közérdekű üzemeltető kijelölésére vonatkozó eljárást a hivatal jogerő-
sen lezárja. Ez után a közműves ivóvízszolgáltatás ellátásáról a hivatal által újon-
nan kijelölt víziközmű-szolgáltató gondoskodik.

Társaságunk a koncessziós üzemeltetés megszűnésével elszámoló számlát ké-
szít valamennyi felsőzsolcai felhasználási hely tekintetében. Az elszámolásra 2015. 
november 10. napjával kerül sor. Ezen időpontot követően a MIVÍZ Kft. által kiállí-
tott, közműves ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozó számla már az átmeneti üzemelte-
tési és szolgáltatási időszakra vonatkozik. 

A MIVÍZ Kft. az átmeneti üzemeltetési időszakban is biztosítja a szolgáltatás fo-
lyamatosságát és zavartalan működését.



Az amatőr fényképészek segítsé-
ge a lehető legjobb időben jött, 
hiszen az Országos Idegenforgal-
mi Tanács 1933. decemberében 
elhatározta egy központi fény-
képnyilvántartás létrehozását az 
idegenforgalmi érdeklődésére ér-
demes városokról, gyógyhelyekről, 
fürdőkről stb. és ebben a nyilván-
tartásban Miskolc, művészi igényű 
fényképeivel mindenképpen részt 
akart és így részt is tudott venni.   

1934 nyarán az augusztus 
5-től 12- ig tartó Miskolci 
Hét lázas szervezésének kö-
zepette a polgármesteri hiva-
tal a magyar királyi légügyi 
hivataltól engedélyt kapott 
légifelvételek készítésére mis-
kolctapolcai és lillafüredi 
prospektusaihoz. A felvétele-
ket a Miskolcon állomásozó 
7. Vegyesdandár repülőgépei 
közreműködésével sikerült 
elkészíteni. 1933. március 1-jén az 
idegenforgalmi iroda javaslatára 
Miskolc városa nyilvános plakátpá-
lyázatot hirdetett. 

A kiírás értelmében a pályázaton 
csak miskolci lakosok vehettek részt 
és a feladat az, hogy „Terveztessék 
meg egy olyan plakát, mely művé-
szi módon emelje ki, hogy Miskolc 
az északmagyarországi hegyvidék 
központja, a Bükk legnagyobb vá-

rosa, a turistaság, nyaralás, fürdőzés 
gócpontja s természetes fekvésénél 
és jellegzetességénél fogva kiválóan 
alkalmas arra, hogy az idegenforga-
lom városunk felé terelődjék.” 

A bíráló bizottság elnöke Hodo-
bay Sándor, tagjai: a Miskolci Mű-
vészek Társasága, az Északmagyar-
országi Idegenforgalmi Szövetség, a 
Lévay József Közművelődési Egye-
sület képzőművészeti osztálya által 
delegált egy-egy tag, valamint Bá-
lás Miklós voltak. A beérkezett pá-
lyaművek elbírálására 1933. április 
4-én került sor a városháza kista-
nácstermében. A döntés értelmében 

az első díjat és a vele járó 100 pengő 
honoráriumot Burány Nándor nyer-
te „Jobb itthon” című plakátjával. A 
második és harmadik helyezést ifj. 
vitéz Litkey György „Felvidéki vá-

ros” és Burány Nándor „Csak 
Miskolc” című pályamunkája 
nyerte el. A városi bizottság 
még három plakát megvásár-
lását is elhatározta: Burányi 
Nándor „Egészség”, Gartner 
László „Halló Miskolc” és ifj. 
vitéz Litkey György „Temp-
lomok városa” című művét. 
Az első díjban részesült al-
kotás lett Miskolc hivata-
los idegenforgalmi plakátja, 
amit az ország számos váro-

sának vasúti pályaudvarán felállítot-
tak ugyanúgy, mint más települések 
saját plakátjaikat a Tiszai pályaud-
varon. A MÁV állomások egyébként 
az egész korszakban közkedvelt rek-
lámhordozók voltak. Azt, hogy mi-
kor, hol, melyik város plakátját állít-
ják ki az idegenforgalmi hivatalok és 
a MÁV vezetőségének megállapodá-
sain múlott. (Folytatjuk) 

                 Somorjai LeheL

A Fügedi Márta Népművészeti 
Egyesület a 2015-ben tizenkette-
dik alkalommal hirdette meg „Vi-
rágzó népművészet” című pályá-
zatát, egyesületi tagok, mesterek, 
kézművesek számára. A pályázat 
eredményhirdetését és az ehhez 
kapcsolódó kiállítás megnyitóját 
november 7-én tartották, a Diós-
győri Kézműves Alkotóházban. 

A helyszínen, a rendezvényhez 
társuló konferencia témája a mé-
zeskalácsosság volt. A megújuló, 
csodákra képes mesterség szak-
értői bemutatták, összevetették 
a magyar mézeskalácsosság ha-
gyományos elemeivel élő stíluso-
kat, módszereket, az új, a korsze-
rűbb irányzatokkal, technikákkal. 
Etnográfus, iparművész előadók és 
készítők vitatták meg a téma aktu-
ális kérdéseit. Az előadások között 
bemutatók várták az érdeklődőket.

A konferenciával egy időben nyílt 
meg a Stílusok és formák c. mézeska-

lácsos kiállítás a Mini Kézműves Ga-
lériában. Erre mézeskalácsos alkotók 
munkáit várták az ország minden tá-
járól, valamint olyan fafaragók jelent-
kezését, akik szívesen megmutatták a 
mézeskalácshoz faragott ütő –és nyo-
móformáikat. A rendezvényt Papp 
Ferenc, a polgármesteri hivatal vezető 
főtanácsosa és Szmeló Judit, a NESZ 
mézeskalácsos szakmai bizottságá-
nak elnöke nyitotta meg. Papp Ferenc 
kiemelte, örül, hogy itt lehet a Füge-
di Márta Népművészeti Egyesület 
által fenntartott alkotóházban. Mis-
kolc lehetőségeihez mérten minden 

olyan civil kezdeményezést támogat, 
amely a város gyarapodását szolgálja 
– tette hozzá.

A díjazottak: I. helyezett: Dénesi 
Ildikó (Marosvásárhely) fafaragó – 
mézeskalácsos, a Népművészet Ifjú 
Mestere. II. helyezett: Illésházy Ka-
talin (FMNE) szövő. III. helyezet-
tek – megosztva: Pető Anna (Matyó 
Népművészeti Egyesület) és Garay 
Lászlóné (FMNE) mézeskalácsos. 

Különdíjasok: Kiss Gabriella 
(FMNE) gyöngyfűző, a Népművé-
szet Ifjú Mestere, Népi iparművész, 
Simkó Fanni (Sajómenti Népmű-

vészeti Egyesület) 
bőrműves, Lévai 
József (FMNE) 
fafaragó, Juhász 
Béláné (FMNE) 
hímző, Árvai Fe-
rencné (FMNE) 
hímző, Katonáné 
Kalmár Terézia 
(Nádudvar) mé-
zeskalácsos, népi 
iparművész.

A magyarországi németek népvi-
seletét bemutató fotókiállítás nyílt 
a napokban a miskolci polgármes-
teri hivatal aulájában. Körtvélye-
si László pécsi fotográfus képei 
2001-ben album formájában is 
megjelentek már, az 54 képből álló 
gyűjtemény egy vándorkiállítás ré-
szeként érkezett Miskolcra.

Körtvélyesi László 1948-ban született 
Mosonmagyaróváron. Erdészeti tech-
nikumot végzett, a fotózásba akkor sze-
retett bele, amikor megnézte Antonioni 
híres „A nagyítás” című filmjét. Kato-
naként Pécsre került, a városban is ma-
radt, így munkáinak 
nagy része Péccsel kap-
csolatos. Olyan köte-
tek illusztrálása fűző-
dik a nevéhez, mint a 
100 pécsi panoráma, A 
magyarországi néme-
tek népviselete, A tör-
ténelmi séták Pécsett, 
a Körterotika, Rétfalvi 
Sándor emlékműkö-
tete, vagy a Vadászok, 
vadász otthonok.

A Miskolcon kiállított, látványos 
fotókon keresztül az érdeklődők 
bepillantást nyerhettek, milyen ha-
tással voltak a jellegzetes német ha-
gyományok a Magyarországon le-
telepedett népcsoport ruháinak 
anyagára, szabására, díszítésére.  – 
Nagyon érdekes utazás és élmény 
megtekinteni azt a gazdag öltözet-
kultúrát, változatos anyaghasznála-
tot, a német nemzetiségre jellemző 
karakterek bemutatását, amit jól ér-
zékeltetnek ezek a fotók – fogalma-
zott a kiállítás megnyitóján Viszócz ky 
Ilona, a Herman Ottó Múzeum nép-
rajzos-muzeológusa.

magyarországi német népviseletek Virágzó népművészet, csodákra képes 
mesterségek
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Kossuth Lajosnak 1898-ban, Szemere Bertalannak 1906-ban, s harma-
dikként 1925-ben Deák Ferencnek (1803-1876) emeltetett szobrot a város. 
A Reggeli Hírlap 1925. augusztus 30-ai és 17-18-ai számai részletesen be-
számoltak az előkészületekről és a szoboravatásról. „Országos ünnepség ke-
retében leplezzük le a Deák szobrot, amelyen részt vesznek a kormányzó, a 
kormány, a nemzetgyűlés, a katonaság, a törvényhatóságok és a társadalmi 
egyesületek képviselői.” Ünnepi beszédet Berzeviczy Albert a Magyar Tu-
dományos Akadémia elnöke tartott. A kormányzót Nagy Pál gyalogsági tá-
bornok, a honvédség főparancsnoka képviselte. Az ünnepi beszédek között 
elhangzottak idézetek Széchenyi Istvántól, Szemere Bertalantól, de Lévay 
Józseftől is. Lévay József Deák 1876-ban a megyeházán leleplezett egész ala-
kos festménye előtt méltatta nagyságát és elévülhetetlen szerepét az 1867-es 
osztrák-magyar kiegyezésben.                                        fotó: mocSári LáSzLó

akkor...

...éS moSt

a vároS éS térSége  
idegeNforgalMáNak 
törtéNetéből  

(4. rész)

fotókiáLLítáS  
a VárosházáN
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Továbbra sem fagytak le a Jeges-
medvék, kedden újabb győzelmet 
húzhattak be maguknak a Debre-
cen csapata ellen. (DVTK Jeges-
medvék - Debreceni HK 5-4 (0-1, 
4-0, 1-3) - A szezon legjobb máso-
dik harmadát produkáltuk. Az el-
sőben megvoltak a helyzeteink, de 
nem lőttük be azokat, a harmadik 
harmad utolsó perceiben pedig 
fejben kiengedtünk. Ez egy intő 
jel, hogy soha nem szabad leállni 
– értékelt Mayer Péter vezetőedző. 

November 14-én a DVTK jég-
korong csapata ismét jótékonysá-
gi akciót rendez a Jégcsarnokban. 
Várják a plüssállatokon kívül a 
megunt egyéb játékokat 
is, hogy sok rászoru-
ló gyermeknek szerez-

hessenek örömet karácsonykor. 
A Miskolci Jegesmedvék kanadai 
minta alapján 2009-ben honosítot-
ták meg Magyarországon a Teddy 
Bear Toss!, azaz a Dobj egy ma-
cit! akciót, amelyet most a DVTK 
Jegesmedvék csapata is folytat. 
Szombaton este, a Brassó elleni 
hazai mérkőzésen az első miskolci 
gólnál kell a játékfigurákat a jégre 
dobni. A plüssállatokat a Ronald 
McDonald Ház gyógyuló gyerme-
keinek viszik el, ám ha nagyon sok 
kabalafigura gyűlik össze, más 
szervezeteknek is juttatnak belőle. 
Éppen ezért most egy külön akci-
ót is szerveznek a macidobáláshoz. 
A szombati mérkőzésre minden 10 

év alatti gyermek ingyen jöhet 
be, ha hoz magával egy-kettő-
sok plüssállatot. Minél több 

játékot szeretné-
nek összegyűj-
teni. 

Több száz gyermek sportolhat mos-
tantól korszerűbb, biztonságosabb 
körülmények között a Munkácsy 
Mihály Általános Iskola új, rekor-
tános sportpályáján. Az intéz-
ményben nagyon komolyan veszik 
a sportot, az intézmény a Bozsik 
Programhoz is csatlakozott.

A mintegy 24 milliós beruházás-
ban készült, új létesítmény úgyne-
vezett TAO-pályázati pénzből, illet-
ve az MLSZ pályaépítési és felújítási 
programjának köszönhetően jött lét-
re. A pálya esti világítással is rendel-
kezik, így a gyerekek biztonságban 
sportolhatnak a téli, korán sötétedő 
időszakban is. 

Csöbör Katalin országgyűlési kép-
viselő az átadóünnepségen utalt rá, 
hogy az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma és az MLSZ között létrejött 
támogatási szerződés megteremtette 
a projekt, az új sportpálya létrehozá-
sának feltételeit. A képviselő kiemel-
te, a kormány számára különösen 
fontos az egészséges magyar ifjúság, 
ezért támogatja kiemelten a sport-
beruházásokat, a fiatalok mozgását, 
sporttevékenységét elősegítő prog-
ramokat. - Kerítést építünk a zöld-
határon országunk védelme érdeké-
ben, emeljük a béreket, s ezzel egy 
időben sportpályákat hozunk létre. 
Ezzel együtt az állam adóssága sem 
nő, hanem éppenséggel folyamato-

san csökken, rendben van a költség-
vetésünk is – hangsúlyozta Csöbör 
Katalin.

A Munkácsy Mihály Általános Is-
kolában több mint 230 gyermek ta-
nul és régóta időszerű volt egy ilyen 
beruházás. – Korábban beton burko-
latú pályánk volt, ez most már sokkal 
korszerűbb, biztonságosabb lesz, jóval 
kevésbé balesetveszélyes – nyilatkozta 
Doszpoly Gábor, az iskola testnevelő 
tanára. Az intézmény már korábban 
csatlakozott a Bozsik Programhoz, így 
az iskola tanulói közül sok fiú és lány 
első osztályos korától nyolcadikig rúg-
hatja itt a labdát. Mostantól egy mo-
dern, kivilágított sportpályán tehetik 
majd ezt.  

Igazolva a papírformát, miskolci vendégjátéka 
során is győzni tudott a Szeged az elmúlt hét-
végén, az első osztályú férfi vízilabda-bajnok-
ságban. A pontvadászat hetedik fordulójában 
játszott párharc során nagyot küzdött, de csak 
zárkózni tudott a Miskolci Vízilabda Club, így 
12-7 arányú szegedi győzelem született.

Mint már oly sokszor, ezúttal is bravúrok 
sorozatát mutatta be a hazai kapuban Valics 
Bence, de ez a szilárd alap sem volt elegendő, 
ugyanis Manhercz Krisztián háromszor is be-
vette a miskolci kaput. Erre kétszer is vála-
szolni tudott Marko Petkovic, így 3-2-re meg-

nyerte az első negyedet a vendég együttes. A 
második, mintha az első nyolc perc ismétlése 
lett volna, Valics parádézott a kapuban és ezt 
is 3-2-re hozták a vendégek, a félidőre 6-4-es 
előnyt kialakítva. A hazai kapus bravúrsoroza-
tát a szegedi klasszisok bombái törték meg, ám 
nagyobb gond volt, hogy Milicic és Tóth össz-
játéka után a harmadik negyedben nem esett 
miskolci találat. Így pedig 8-4-es vendégve-
zetéssel indulhatott a záró periódus. Ebben a 
játékrészben is becsülettel tették a dolgukat a 
miskolci pólósok, de ez csak a zárkózáshoz volt 
elegendő. PANNERGY MVLC – Szeged 7 – 12.

A listavezető győriek otthonában lépett pályára múlt vasár-
nap az Aluinvent DVTK a női kosárlabda-bajnokság 6. fordu-
lójában. A diósgyőri lányok végig vezetve, magabiztosan nyer-
ték meg a mérkőzést. (CMB Cargo UNI - Aluinvent DVTK 
Miskolc 67-75). Az Aluinvent DVTK győzelmi sorozata csü-
törtökön este Nápolyban folytatódott, ahol az Európa Kupá-
ban a hazai DIKE Napoli csapatát küldték padlóra. Nápoly-
ban két veretlen csapat találkozott, a diósgyőri győzelem azt 
jelenti, hogy matematikailag még nem, de ahogy Maikel Ló-
pez vezetőedző fogalmazott: „fél lábbal már továbbléptünk a 

csoportból”. (Saces Mapei Givova DIKE Napoli - Aluinvent 
DVTK Miskolc 53-60) - Szép győzelmet arattunk az Euró-
pa Kupa egyik legerősebb játékoskeretével rendelkező csapa-
tának otthonában. Az első félidőben támadásban, a második 
játékrészben inkább a védekezésben nyújtott komoly csapat-
munkával sikerült legyőzni ellenfelünket – nyilatkozta Maikel 
López a mérkőzés után. A válogatott mérkőzései miatt szünet 
következik a bajnokságban és a kupában, legközelebb novem-
ber 30-án a ZTE, illetve december 4-én a Brno csapatát fogad-
ja az Aluinvent DVTK.

Több lépcsőben, fokozatosan újul meg 
az avastetői sportpálya. A közelmúltban 
a futópálya kapott új salakot, a területet 
előzőleg megtisztították a kinőtt fűtől, 
gyomoktól. 

Fodor Zoltán, a terület önkormányzati 
képviselője elmondta, korábban sikeresen 
pályázott a foci-, kosárlabda-, és teniszpá-
lyák felújítására, sikerült kiépíttetni a vilá-
gítást is, a biztonságosabb sportolás érde-
kében. A több mint 30 éves, folyamatosan 

romló állagú futópálya megújítására is jelen-
tős lakossági igény mutatkozott. Már tavaly 
megkezdték ennek a rendbetételét, megtisz-
tították a kinőtt fűtől, gaztól, most pedig új 
salakréteggel borították. – Az első lépcső-
ben hozatott salak kevésnek bizonyult, így 
a városvezetés segítségét kértem, és további 
mennyiséget kaptam, amivel már be lehetett 
fejezni a pálya salakozását – hangoztatta Fo-
dor Zoltán, aki tavasszal a hiányzó műanyag 
ülőkéket is pótolni szeretné a területen. 

Győrt és Nápolyt is bevették

Újabb győzelem 
a Debrecen ellen

Új borítást kapott a futópálya

„a kormány számára különösen fontos 
az egészséges magyar ifjúság”

átaDták az
Új sportpályát

                         Nagyot küzdött, 
de csak zárkózni tudott az MvlC
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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.)

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

Az akció érvényes: 
2015. 11. 14-től 2015. 11. 20-ig 

Ariel mosópor 1,4 kg, 1,5 kg, 866 Ft/kg 1299 Ft

Ariel mosógél 1,3 l, 1076 Ft/l 1399 Ft

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

Bonux mosópor 2 kg, 549 Ft/kg  1099 Ft

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

Coccolino öblítő 1,9 l, 2 l, 549 Ft/l 1099 Ft

Bref Power Aktív Wc golyó, 2 db-os, 350 Ft/db 699 Ft 
Baba tusfürdő 400 ml, 1248 Ft/l 499 Ft

Palette Color Creme hajfesték 799 Ft

Kozmetikai ajándékcsomagok nagy választékban!

5 Liter Héra Prémium színes falfesték vásárlása esetén

AJÁNDÉK PÓLÓ!

 2,5 l, 1699 Ft/l 4199 Ft

 5 l, 1379 Ft/l 6899 Ft

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

SZENT JÁNOS 
GYÓGYSZERTÁR 
l gyógyszerek l tápszerek l kötszerek 

l homeopátiás szerek l gyógykozmetikumok 
l vitaminok l teák 

l egyéb termékek gazdag választékával 
várja ügyfeleit hétfőtől péntekig 7–19 h-ig,
szombaton 7–14 h-ig, vasárnap 7–12 h-ig

www.szentjanosmiskolc.novodata.hu

Miskolc,
Búza tér 14.

Telefon:
06-46/564-564
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programajánló
program/közélet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
November 16. | 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 Prog-
ramPont 19.30 DVTK Jegesmedvék – Brasso Mol Liga jégkorong mérkőzés 21.00 
Miskolc Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 21.22 ProgramPont 21.30-05.00 Képújság

november 17. | kedd 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Sportper-
cek 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Mérkő-
zés 21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 21.22 ProgramPont 21.30–05.00 
Képújság

november 18. | szerda 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Miskolc hol-
nap - vendég: Dr. Kriza Ákos, polgármester 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárás-
jelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Tudomány a hétköznapokban 20.30 Miskolc Ma 
ism. 21.00-05.00 Képújság

november 19. | csütörtök 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képúj-
ság 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-DAB Mol Liga jégkorong 
mérkőzés 21.00 Miskolc Ma 21.30-05.00 Képújság

november 20. | 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 Miskolci Napló ism. 20.00 
Miskolc Ma ism. 20.20 Időjárásjelentés 20.22 ProgramPont 20.30–07.00 Képújság

november 21. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Hírpont 18.10 No Comment 18.30 Promenád ism. 19.00 Hírpont ism. 19.10 No Com-
ment 19.30 Sportpercek ism. 20.00 Hírpont ism. 20.10 No Comment 20.30 Film 
22.30–07.00 Képújság

november 22. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.30 Mélykvíz 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 
19.30 Tudomány a hétköznapokban ism. 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.30-05.00 
Képújság

Csodamalom Bábszínház
November 18. 18.30 óra. JAZZ SULI. A 

miskolci Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola jazz-tanszakos ta-
nárainak és növendékeinek koncertje. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár 
November 19. 16.30 óra. Beszélgessünk 

feminizmusról! Előadó: dr. Hell Judit 
filozófus, a Miskolci Egyetem okta-
tója. A könyvtár és a Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetsége Miskolci Cso-
portjának szabadegyeteme. 

Művészetek Háza 
November 18. 19 óra. HABANA SOCIAL 

CLUB ORQUESTA MÚSICA. A kubaiak 
kedvenc zenekara, a Habana Social 
Club felejthetetlen előadói estje elő-
ször Magyarországon! A különleges 
show nézőiként megtapasztalhatjuk 
a kubai életérzést. A zenei utazáson 
felcsendülnek a legnagyobb kubai slá-
gerek. 

November 19. 19 óra. FILHARMÓNIA SZE-
ZONBÉRLET. Orfeo Kamarazenekar. 
Műsoron: J. S. Bach: a-moll hegedű-
verseny. J. S. Bach: h-moll szvit. Vival-
di: Négy évszak. Vezényel: Vashegyi 
György. Szólisták: Simon Standage - 
hegedű , Kertész Ildikó – fuvola. 

November 20.  19 óra. MA ESTÉRE SZABAD 
A KECÓ…avagy a londoni szextett. Bul-
vár burleszk 2 részben. A több éve nyu-
godt házasságban élő Philipnek teljesen 
felbolydul az élete, amikor egy szerető 
által írt levelet talál a nappalijában, fel-
tételezhetően a feleségének címezve. A 
problémák itt kezdődnek és egyre több 

pikáns részlet derül ki egy jó barátról is. 
Feledy-ház

November 21. 14-19 óra. INDIA MESÉL. Tár-
latjáték Seres László festőművész ké-
pei között. A Herman Ottó Múzeum és 
a Múzsák Kertje Alapítvány közös ren-
dezvénye. Nemrégiben nyílt meg Seres 
László kiállítása a Miskolci Galéria Fele-
dy-házában, melyhez a tárlatjáték prog-
ramja kapcsolódik. A világjáró művész és 
restaurátor1994 óta a teleket Indiában, 
Bombayban töltötte, ahol egy indiai kol-
legájával restaurátor műhelyt alapított.  

József Attila Könyvtár
November 19. 10 óra. Fekete fehér balla-

dák - rendhagyó irodalomóra. Jónás 
Judit előadása. Cigány-magyar-spa-
nyol költők versei hangoznak el au-
tentikus cigány dalokkal színesítve. 
(Pl. Szécsi Magda, Choli Daróczi József, 
Lakatos Menyhért, József Attila, Nagy 
László, Federico Garcia Lorca stb.)

Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár 
November 19. 16.30 óra. Miskolc Életigen 

Program. Depresszió helyett mondj 
IGEN-t az ÉLET-re - A veszteségkezelés 
négy gyakorlati lépése. Életmóddal az 
Egészségért Alapítvány programja.

Diósgyőri vár
November 21. 19 óra. VÁR-SZERENÁD - 

Szent Cecília napjához kapcsolódóan. 
Belvárosi liget
Minden pénteken 7-13 óráig. Miskolci 

biopiac – bioélelmiszerek közvetlenül 
a termelőktől. A biopiac szervezője az 
Észak-Magyarország Flórája Faunája Ala-
pítvány.

Eperjesi Erika, önkormányzati képviselő, 
2015. november 30-án, 17 órakor a megyei 
könyvtárban lakossági fogadó órát tart, Vas 
Zoltán körzeti rendész, Szesztai Sándor kö-
zösségi rendőr és Godó Ákos a Városgazda 
munkavezetője részvételével.

KépVISELőI fOgAdÓ ÓRA

lomtalanítás - 47. heti ütemterv
November 16. | hétfő Kilián 

észak-dél társasházak: Alko-
tás, Árvíz, Bálint, Benedek E., 
Budai N. A., Csortos Gy., Do-
rottya, Erdélyi, Gagarin, Hun-
falvy P., Irinyi J., Iván, Kacsoh 
P., Kandó K., Kempelen F., 
Kiss tábornok 34-46, Köny-
ves K., Lányi E., Lorántffy Zs., 
Munkás, Szinyei M. P.,

Kilián észak-dél magán-
házak: Aknász,  Árvíz, Bá-
nyamécs, Bertalan, Csipke 
virág, Iván, Lányi Ernő, Lo-
rántffy Zs., Munkás, Mónus 
Illés, Róna, Vájár

november 17. | kedd Vas-
gyár: Alsószinva, Ballagi K., 
Bolyai F., Felsőzsinva, Für-
dő, Glanzer M., Gózon L., 
Hamerák M., Irma, Jászai 
M., Jedlik Á., Kabar, Kerpely 
A., Kristály, Lónyai M., Ma-
gyar, Mányoki Á., Mester, Ó, 
Örös, Pléh S., Sándor, Técsey 
F., Topiczer J., Vasgyári 

Üveggyár: Barcsay Á., Ber-
csényi M., Csillag, Damjanich 
J., Dobó I., Ernye Bán, Gábor 
Á., Gyár, Hold, Hutás, Kalló, 
Karacs T., Kiss Ernő, Nagy-
váthy magánházak, Nap, Rei-
singer F., Ruzsini, Salétrom, 
Schweidel J., Szövő, Tatár, 

Tímár malom, 
Wesselényi

november 19. 
| csütörtök Győri 
kapu északi ol-
dal: Andor tár-
sasházak, And-
rássy 6-14, Avar, Báthori 
I., Béla, Bíró, Brigád, Előd, 
Fadrusz J., Ferenc, Gépész, 
Győri k. páros, Gyula 15-től, 
16-tól, Jánosi F., József, Ká-
roly, Kőporos társasházak, 
Liszt F., Maros, Miklós, Örs, 
Pál, Rácz Á., Szamos, Szent 
Imre tér, Szerdahelyi K., Újí-
tók, Zoltán

november 20. | péntek An-
dor u. magánházak, Kőporos 
magánházak, Méhész, Nyírfa

Győri lapu déli oldal: 
Aba, Bársony J., Bokréta, 
Gálffy I., Géza, Győri k. 21-
101, Herman O., Thököly I., 
Vászonfehérítő, Virág 

Bedeghvölgy: Bandzsalgó, 
Bedeghvölgy, Bodó sor, Dó-
czy J., Dombalja, Kiskőbá-
nya, Közdomb, Major, Mar-
gittai, Muskátli, Napfény, 
Napfürdő, Napsugár, Nyírfa, 
Pacsirta, Százszorszép, Szent 
Anna, Szivárvány 

Tetemvár, Aggteleki u.

A KDNP és az Ifjúsági Keresztényde-
mokrata Szövetség (IKSZ) miskolci szer-
vezete rendezésében Youssef Fakhouri 
Keresztényüldözés és migráció napjaink-
ban a Közel-Keleten címmel tart előa-
dást november 17-én, kedden, 17 órától a 
KDNP miskolci, dr. Varga Lászlóról elne-
vezett székházában (Erzsébet tér 5.).

A november havi szentmisét Tóth 
István martin-kertvárosi plébános mu-
tatja be a Diósgyőri vár Szent Hedvig 
kápolnájában november 21-én, szom-
baton, délután 14 órától.

Ugyancsak november 21-én tartják a 
Máltai Szeretetszolgálat Köln utcai köz-
pontja kápolnájának Szent Erzsébet bú-

csúját. Az ünnepi szentmise délelőtt fél 
11-kor kezdődik.

Idén a diósgyőri plébániatemplom-
ban rendezik meg a katolikus egyházi 
kórusok Szent Cecília napi hangverse-
nyét. Az eseményre november 22-én, 
vasárnap, 16 órai kezdettel kerül sor, 
szeretettel várják az érdeklődőket.
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egyházi hírek, események

Szerződéssel is megerősí-
tette csütörtökön a Mis-
kolci Nemzeti Színház és a 
Rádió-M korábbi együtt-
működését. 

Béres Attila színházigaz-
gató, és Tóth-Szántai József 
a rádió ügyvezető igazgató-
ja kiemelt médiatámogatói 
szerződést írtak alá a Hely-
nekem MNSZ szalonjában.

A Rádió-M műsoraiban 
kiemelt helyen szerepelnek a 
színházi programok, esemé-
nyek. Az évek óta nagy siker-
rel futó színházi magazin is 
folytatódik, így a megye la-
kói naprakész információkat 

kaphatnak a teátrum életé-
ről, programjairól a rádióból 
is. Tóth-Szántai József szerint 
ezzel az együttműködéssel a 
színház ismét kiléphet saját 
falain kívülre és utat találhat 
a színházszerető rádióhall-
gatókhoz. Miskolcon a helyi 
rádió mindig is fontosnak 
tartotta a kulturális élet leg-
meghatározóbb szereplőjét 
bemutatni és napi szinten tá-
jékoztatni a lakosokat az ak-
tuális programokról. Béres 
Attila hozzátette, rendkívüli 
dolog, hogy egy kereskedel-
mi rádió közszolgálati felada-
tokat is betöltve támogatja a 
teátrumot. 

november 15. vasárnap 
PRIMAdoNNáK – ope-
rettgála 15:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás

PRIMAdoNNáK - 
operettgála 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás

PIllANtáS A híd-
Ról színmű 19:00 | KA-
MARA Szigligeti Arany, 
Ezüst bérlet Jegyvásárlás

november 17. kedd hová 
lett hófehéR? tánc-
beavató gyerekeknek 10:00 
| JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás

hová lett hófe-
héR? táncbeavató gyere-
keknek 14:00 | JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás

november 18. szerda  
eGY CSóK éS MáS SeM-
MI zenés komédia két rész-
ben 17:00 | NAGYSZÍNHÁZ 
Latabár ifj. bérlet Jegyvásárlás

Alt duett zenés tra-
gikomédia 19:00 | JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás

november 19. csütörtök
eGY CSóK éS MáS 

SeMMI zenés komédia 
két részben 16:30 | NAGY-
SZÍNHÁZ Zrínyi ifj. bérlet 
Jegyvásárlás

eGY óRA veRSeK 
KÖZt MŰvéSZeINK 
táRSASáGáBAN 17:00 | 

JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás
november 20. péntek 

FÉRFIAK, NŐK, FELLINI 
Balett 17:00 | CSARNOK 
Jegyvásárlás

A NAGY RoMuluS 
Történelmietlen történel-
mi komédia 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Upor Alap, 
Arany, Ezüst bérlet Jegyvá-
sárlás

november 21. szombat 
feNevAdAK táncdráma 
egy részben 17:00 | CSAR-
NOK Jegyvásárlás

A NAGY RoMuluS 
Történelmietlen történel-
mi komédia 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Latinovits Alap, 
Arany, Ezüst bérlet Jegyvá-
sárlás

eGYASSZoNY - Orlai 
produkciós Iroda és FÜGE 
produkció 19:00 | KAMA-
RA 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  1 5 -2 1 .

EgyüTTMŰKödIK 
A RádIÓ éS A SZÍNháZ

olvasónk 
válása óta 

fizette gyer-
mekük után a 

tartásdíjat. fia 
most betöltötte 18. életévét, 
azonban, egyetemen, nap-
pali tagozaton kezdett el ta-
nulni. volt felesége továbbra 
is változatlan összegben kéri 
a tartásdíjat. 

A továbbtanuló gyermek 
akkor jogosult a tartásra, 
ha tanulóévei folyamatosak, 
azokban nincs indokolat-
lan megszakítás. Az új Ptk. 
meghatározza, hogy mi mi-
nősül továbbtanulásnak. 
Ilyen az életpályára előkészí-
tő szakképzettség megszer-
zéséhez szükséges oktatás 
vagy tanfolyam, a felsőfokú 
végzettségi szintet biztosító 
alap- és mesterképzés, va-
lamint a felsőfokú szakkép-
zés. Ez azonban, önmagában 
nem elegendő ahhoz, hogy a 
nagykorú gyermek részére 
a tartásdíj ténylegesen fize-
tendő is legyen. Nem jogo-

sult ugyanis tartásdíjra az a 
nagykorú gyermek, aki arra 
érdemtelen. Ezt az érdem-
telenséget, a bíróság az eset 
összes körülményeinek mér-
legelésével állapíthatja meg.

Bekerült továbbá a szabá-
lyozásba, hogy az a nagyko-
rú gyermek, aki indokolatla-
nul nem tartja a kapcsolatot 
a szülővel, érdemtelennek 
minősül. Az új Ptk. azt is 
kimondja, hogy 25 éves kor 
felett, csak rendkívül indo-
kolt esetben igényelhető tar-
tásdíj.

A tartásdíj összegét min-
denkor határozott összegben, 
tehát nem százalékos mérték-
ben kell rögzíteni. Ennek meg-
állapítása során, amennyiben 
nincs megállapodás a felek 
között, a bíróság figyelembe 
veszi a gyermek szükségleteit, 
saját jövedelmét, a felek vagyo-
ni helyzetét, a szülők teherbíró 
képességét. Ez hosszadalmas 
bizonyítási eljárás keretében 
lehetséges.

strassburger gyula 
ügyVéd

a jogász válaszol

gyermektartás

A Nagy Romulus



Bombariadó a Sanofi gyógyszergyárban
Számtalan rendőr- és tűzoltóautó robogott november 11-én 

délelőtt a Csanyik felé. Érdeklődésünkre a megyei rendőrka-
pitányság szóvivője elmondta, egy névtelen telefonáló azt állí-
totta, bomba fog robbanni a Sanofi csanyiki gyárában. Minden 
ilyen fenyegetést komolyan kell venni, a hatóságok megtették a 
szükséges intézkedéseket. Az épületeket kiürítették, s biztosí-
tották a helyszínt, míg a tűzszerészek átvizsgálták a gyárat. A 
várakozók számára melegedő buszt irányítottak a helyszínre. 
Úgy tudjuk, a gyárban nem találtak robbanóeszközt, a rendőr-
ség közveszéllyel fenyegetés miatt indított eljárást. 

Nekifutott a  Skoda a KIA-nak
Nem mindennapi baleset történt november 2-án délután Miskol-

con, a Kiss Ernő utcán. A szaknyelven ráfutásos balesetnek nevezett 
karambolt valószínűleg a megfelelő követési távolság hiánya okozta, 
az elöl haladó KIA Sorento azonban annyival nehezebb volt a bele-
hajtó Skodánál, hogy az szabályosan alá gyűrődött. Úgy tudjuk, a 
helyszínről egy nőt vittek kórházba a mentők, könnyebb sérüléssel. 

Előzetesben  
a miskolci kerítő

G y e r m e k p r o s t i t ú -
ció ki használása és kerí-
tés bűntett elkövetésének 

megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Miskolci Ren-
dőrkapitányság V. Róbert 18 éves helyi lakossal szemben. A nyo-
mozás adatai szerint a gyanúsított 2015. augusztusáig prostitúcióra 
kényszerített egy 14 éves alsózsolcai lányt. A fiatal férfi veréssel kény-
szerítette a miskolci utcákra a sértettet, akinek az összes bevételét át 
kellett adnia a kuncsaftokat is biztosító futtatójának. A rendőrség 
elfogta és őrizetbe vette a bűncselekmények elkövetésével megala-
pozottan gyanúsítható férfit, akinek az illetékes járásbíróság ügyé-
szi indítványra november 5-én elrendelte az előzetes letartóztatását.

Sok a lakástűz – óvatosan a fűtéssel!
Sorozatos lakástüzekhez riasztották az elmúlt napokban a bor-

sodi lánglovagokat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint no-

vember 9-én, hétfőn egy családi házzal egybeépített melléképület-
ben keletkezett tűz, Sárospatak külterületén. A helyiség, melyben 
tűzifát tároltak, teljes terjedelmében égett. A sátoraljaújhelyi tűzol-
tók időben megfékezték a lángokat, a tűz nem terjedt tovább. Rosz-
szabbul járt az a vilmányi ház, amelynek előző nap több helyen 
izzásnak indult a padlása, valószínűleg a kéményből kipattanó 
szikrák következtében. A tűzoltók puttonyfecskendő és kéziszer-
számok segítségével megszüntették az izzást, de az ingatlan lakha-
tatlanná vált, négy lakót rokonoknál szállásoltak el. Legyesbényén 
egy családi ház kazánháza, s az ott tárolt harminc mázsa tűzifa 
gyulladt meg. A lángokat itt is időben sikerült megfékezni

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) Sok a teendője, de nem egyszerű 
a feladatokra koncentrálni, amikor valami egészen más köti 
le a figyelmét. Nem könnyű két helyen is bizonyítani, de ha 

megpróbálja, sikerrel járhat. Komoly pénzügyi döntéseket kell hoznia.

Bika (április 21 - május 20) Ha háromszor elesik, négyszer áll 
talpra ezen a héten. Semmi nem akadályozhatja meg abban, 
hogy elérje a céljait, makacsul kövesse az álmait. Lesz olyan, 

akit lenyűgöz majd ez a kitartás. Ne hagyja, hogy bármi feltartóztassa. 

Ikrek (május 21 - június 21) Úgy érzi, túl sok időt vesztegetett 
valamire, ami nem is biztos, hogy megérte az áldozatot. Most 
azonban már kár ezen merengeni, hiszen ezzel csak még több 

időt áldoz. Bárhogy dönt, vállalnia kell a felelősséget. 

Rák (június 22 - július 22) Úgy érzi, olyan környezetben van, 
amely nem igazán érti meg, és nem tudja, melyik irányba 
induljon, hogy több együttérzésre leljen. Van segítség, csak 

nyitottnak kell maradnia. Néha áldozatokat kell hozni a sikerért.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Valaki magával próbálja 
vinni egy útra, amit Ön már megjárt, és amiről úgy érzi a múlt 
zenéje. Pedig lehet, hogy most más szemmel nézne a dolog-

ra. Talán megér egy esélyt. Elégedett lehet a teljesítményével. 

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Csendesen telik a hét, 
de ez csak a felszín, ami alatt nagyon sok az érzelem, és sok vál-
tozáson is mehet most keresztül. Adjon időt magának feldol-

gozni ezeket. A lényeg, hogy igazán tudjon hinni a céljaiban.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Mindig tovább kény-
szeríti magát, mint ameddig a komfortzónája tart, és ez segít-
het, hogy olyan helyekre jusson, ahol igazán izgalmas dolgok 

történnek. Vigyázzon, hogy soha ne tegyen egyszerre túl nagy lépéseket. 

Skorpió (október 24 - november 22) Érzi, hogy nem szabad-
na engednie, de túlságosan nagy a kísértés. Ha valóban nem 
tud nemet mondani. Ne hagyjon félbe egy már megkezdett 

feladatot, nagyon nehéz lesz majd újra felvenni a ritmust. 

Nyilas (november 23 - december 21) Ne vegyen könnyelmű-
en a héten semmit, főleg ne a pénzügyi dolgait. Tartsa szem 
előtt, hogy nem csak a holnapot, a hosszabb távú jövőjét is 

kézben kell tartania. Nem szabad csupán a jelenre koncentrálnia. 

Bak (december 22 - január 20) Addig üsse a vasat, amíg me-
leg, próbáljon nem nézni hátra, cselekedjen, amíg még lehet. 
Ha mindent kihozott a lehetőségből, nem lesz oka később 

sem a megbánásra. Van, hogy kicsit messzebb kell menni a sikerért.

Vízöntő (január 21 - február 19) Magát is meglepheti ezen a 
héten, sok olyasmi derülhet ki, amiről nem is gondolta volna, 
hogy valósággá válhat. A héten azonban semmi sem lehetet-

len, és semmi sem bizonyos. Minden lemaradás behozható.

Halak (február 20 - március 20) A héten sok olyasmivel ta-
lálkozhat, ami a múltra emlékezteti, és ez talán segít, hogy 
néhány régi tapasztalatot átértékeljen. Mindig érdemes ta-

nulni a megtörtént eseményekből. A karrierje sérülhet, ha nem vigyáz. 

Salkaházi program
4
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Szent Márton napjához számtalan népszokás kapcsolódik ilyen lámpás/fáklyás felvonulás is, amely a jó cselekedeteket jel-
képező fényt kívánja eljuttatni mindenkihez. A hagyomány hazánkban is egyre népszerűbb, leginkább gyerekek, kisgyerekes 
családok vesznek rajta részt. A sötétedés kezdetekor maguk készítette lámpásokkal (benne mécsessel vagy kis égővel) járják 
az utcákat és közben Márton-napi dalokat énekelnek. Ahol mód van rá, a vonulókat a lován ülő „Szent Márton” vezeti, piros 
köntösben, római katonának öltözve. November 11-én Miskolcon a Petneházy Tagóvoda apróságai és szüleik is megidézték a 
hagyományt.                                                                                                                                                                       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. 

Miskolc több közterületére fákat ültettek ki a napokban a Vá-
rosgazda Kft. munkatársai. Többek között díszkörte-, juhar-, 
boróka-, hárs-, szivarfa-, kőris-, díszcseresznye- és tölgyfa-cse-
meték kerültek a földbe a Széchenyi utcában, a Győri kapuban, 
a Testvérvárosok útján, a Népkertben, az Erzsébet téren, a Vö-
rösmarty utcában, a Középszeren, a Pelya Győző parkban illet-
ve a II. János Pál pápa téren.

FaültetésSzeNt MártoN NApjáN A  hét fotója
MoCSárI LáSzLó    
FeLVéteLe


