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Csütörtökön érkeztek meg Miskolcra a 
„Klímafutás az élő bolygóért” sporte-
semény résztvevői, akikhez 
sokan csatlakoz-
tak. A Városház 
téren Kiss 
Gábor alpol-
gármester 
fogadta őket. 

 Elengedi a helyi adót az önkormányzat a 
háziorvosoknak, a házi gyermekorvosok-
nak, a fogorvosi alapellátásban dolgo-
zóknak és a védőnőknek. Kedvezményt 
ad azoknak, akik megfelelően kezelik a 
folyékony kommunális hulladékot és ke-
vesebb építményadót kér a fejlesztést 
vállaló cégektől.

Miskolcon is 
megemlékeztek 
a november 13-ai, 
párizsi terror- 
cselekmények 
áldozatairól.

Bocsánatkérésre szólítják 
fel a miskolci nyugdíjasok 
Jakab Péter jobbikos önkor-
mányzati képviselőt. Pénte-

ken reggel csaknem ötvenen 
tüntettek a párt Hunyadi utcai 

irodája előtt. 

Klímafutás az élő bolygóért „Pray for Paris”

Adóemelés nélkül is egészen rendkívüli dinamikával emelkedtek, 2010-től Miskolcon a he-
lyi adóbevételek - ezen belül is különösen a helyi iparűzési adóbevételek. 2010-ben 5,9 
milliárd, 2012-ben 6,2 milliárd, 2014-ben, 7,4 milliárd, 2015 első tíz hónapjában pedig 7,4 
milliárd forint iparűzési adóbevétele volt, illetve van a városnak.

Jól teljesít 
Miskolc 

gazdasága
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Segítség az egészségügyben

MISKolCI NyuGdíJASoK:

JAKAB PétEr KérJEN BoCSáNAtot!

Adócsökkentésről 
döntöttek 
a képviselők



Jelentős adókedvezményekről, 
adóelengedésekről döntöttek a 
képviselők a városi közgyűlés no-
vemberi, rendes ülésén. 

Nem kell helyi iparűzési adót fizet-
niük januártól a miskolci háziorvosok-
nak, házi gyermekorvosoknak, fogor-
vosi alapellátást végző orvosoknak és a 
védőnő vállalkozóknak akkor, ha bevé-
telük 80 százaléka ebből a tevékenység-
ből származik és iparűzési adóalapjuk 
nem haladja meg a 20 millió forintot.  

Az építményadó tekintetében vál-
tozás, hogy az ipari parkok mellett az 
egyéb ipari gazdasági zónában és a kü-
lönleges gazdasági zónában működő 
vállalkozások is kedvezményre jogo-
sultak, ha legalább nettó 500 millió fo-
rint értékű beruházást hajtanak végre. 
Ebben az esetben az ilyen épületek után 
januártól 800 Ft építményadót fizetnek 
az érintett cégek négyzetméterenként. 

Telekadóban annyi a változás, hogy a 
25 ezer négyzetméternél nagyobb belte-
rületi, beépítetlen ingatlan, valamint a 

belterületi, tényleges mezőgazdasági 
művelés alatt nem álló szántó, legelő 
után kell fizetni telekadót. Ugyancsak 
kell fizetni a kereskedelmi áruház, üz-
let, élelmiszerbolt és parkoló telkek 
után. Viszont nem terheli adó a 25 ezer-
nél kisebb méretű telkeket, a beépítésre 
nem szánt vagy védettség alatt álló tel-
keket, mint ahogy a külterületi és a ma-
gántulajdonban lévő telkeket sem.

Talajterhelési díj alól kapnak men-
tességet azok a miskolciak, akik a 
rendeletben meghatározott módon 
alakítják ki szennyvízaknájukat és 
rendszeresen elszállíttatják az össze-
gyűlt szennyvizet. Azok viszont, akik 
tudnának, de nem kötnek rá a csator-
nahálózatra és nem is szállíttatják el a 
szennyvizet, ellenőrizni fogják és kiró-
ják rájuk a talajterhelési adót.  

A közgyűlési vitában elhangzott, 
azért adhatja a város ezeket a kedvez-
ményeket, mert a miskolci gazdaság 
jól teljesít. Adóemelés nélkül is egészen 
rendkívüli dinamikával emelkedtek, 
2010-től a helyi adóbevételek. Ezen be-
lül is különösen a helyi iparűzési adó-
bevételek.

2010-ben 5,9 milliárd, 2012-ben 6,2 
milliárd, 2014-ben, 7,4 milliárd, 2015 
első tíz hónapjában pedig 7,4 milliárd 
forint iparűzési adóbevétele volt, illet-
ve van a városnak. A gazdaság ered-
ményei, a sikeres várospolitika tették 
lehetővé a rendelet megalkotását, mely 
szerint a miskolci háziorvosokat, házi 
gyermekorvosokat, a fogorvosi alap-
ellátást végző orvosokat, és a védőnő 
vállalkozókat adómentesség illeti meg 

a jövőben. Miskolcon mindezek után 
valószínűleg még kevésbé kell tartani 
körzeti orvos, körzeti gyermekorvos, 
körzeti fogorvos, vállalkozó védőnő hi-
ánytól, netán a működést veszélyeztető 
elvándorlástól. 

Kiss Gábor alpolgármester kiemel-
te, az adómentesség kapcsán megspó-
rolt pénzt a háziorvosok fejlesztések-
re fordíthatják. A rendelőket a város 
biztosítja az alapellátáshoz. Az elmúlt 
időszakban felújított rendelők 50 ezer 
miskolci ellátását segítették. Az a terv, 
hogy 2020-ig szinte az összes miskol-
ci orvosi rendelőt felújítják. Kiss János 
alpolgármester hozzátette: az adómen-
tesség valódi segítséget jelent a miskol-
ciaknak. A telekadót bizonyos esetek-
ben viszont nem csökkentik, mert az 
a multik és az ingatlan-spekulánsok 
megadóztatására készült. 

A városi közgyűlés Fidesz-KDNP 
frakciója bocsánatkérésre szólította 
fel Jakab Péter jobbikos frakcióveze-
tőt a miskolci nyugdíjasokat, illetve a 
Salkaházi Programot bíráló megjegy-
zései miatt. Soós Attila frakcióvezető 

elmondta, hogy amíg az ellenzéki po-
litikus ezt nem teszi meg, addig a Fi-
desz-KDNP frakció Jakab Péter va-
lamennyi felszólalásánál kivonul a 
teremből. Jakab Péter szót kért – bo-
csánatot nem – ezért a Fidesz-KD-
NP frakció elhagyta az üléstermet. 
A Jobbik frakcióvezetője ismételten 
annak a véleményének adott hangot, 
hogy a városvezetés „meg akarja vá-
sárolni” a nyugdíjasokat. Mint mond-
ta, a gondoskodás ott kezdődik, hogy 
a nyugdíjasok gyermekei és unokái 
nem kényszerülnek elhagyni a várost a 
munkanélküliség miatt. 

Kriza Ákos polgármester válaszul ki-
hangsúlyozta: ma ötezerrel többen dol-
goznak Miskolcon, mint öt évvel ez-
előtt. Akkor 12 ezer volt az álláskeresők 
száma, most 7 ezernél tartanak. Novák 
Józsefné (Fidesz-KDNP) önkormány-
zati képviselő felolvasott egy levelet, 
amit nyugdíjasok írtak neki a Salkahá-
zi Program védelmében. Mint mondta, 
többen megkeresték és arra kérték, véd-
jék meg a programot, ami nagyon sokat 
jelent a miskolci időseknek. 

Város

Kiadó: MIKOM Nonprofit Kft. | felelős kiadó: Kovács Viktor ügyvezető, hírigazgató: Iván Aurél, felelős szerkesztő: Szepesi Sándor | Terjeszti a kiadó. | Terjesztéssel kapcsolatos  
panasz, információ: 46/503-501/100. Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200,  
e-mail: info@mikom.hu, hirdetés: 46/503-500. | ISSN 2062-5405 (nyomtatott), ISSN 2062-5642 (online) | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban, térítésmentes.Miskolci Napló

Miskolci Napló2

– Nekünk szóljanak, ha bajuk van a 
Salkaházi Programmal, ne a nyugdí-
jasokat támadják – hangoztatta napi-
rend előtti felszólalásában Kriza Ákos 
polgármester. Mint mondta, neki is 
több idős ember panaszkodott, mun-
kában megőszült emberek jelezték 
szomorúságukat, felháborodásukat, 
hogy a Jobbik sajnálja tőlük a tízezer 
forintos juttatást. A polgármester ki-
emelte: nem igaz, hogy a városvezetés 
idősek iránti tiszteletét, megbecsülé-
sét jelző anyagi juttatással, közösségi 
programokkal meg akarnák vásárol-
ni a miskolci nyugdíjasok támogatá-
sát. Mint mondta „ezt csak egy, a köz-
gyűlésben marginális párt” állítja. A 
polgármester újra megerősítette: foly-
tatják a Salkaházi Programot, megvé-
dik a nyugdíjasokat a Jobbiktól. 

Miskolc polgármestere megemléke-
zett a november 13-ai, párizsi terror-

cselekményekről is, amelyeket bru-
tális, barbár támadásnak nevezett a 
keresztény Európa ellen. Mint mond-
ta, ezek a támadások az előrejelzések 
szerint sajnos folytatódni fognak, s itt 
Miskolcon arról is beszélnünk kell, 
mit tehetünk a város lakosságának, 
szűkebb közösségünknek biztonságá-
ért. Folytatni kell az a közbiztonságot 
erősítő munkát, amelyet az elmúlt öt 
évben végeztek, a biztonságos Miskolc 
megteremtéséért és amely máris jelen-
tős eredményeket hozott. 

„Megvédjük a nyugdíjasokat 
a Jobbiktól!”

Segítség az egészségügyben – adócsökkentésről döntöttek a képviselők

Ülést tartott  
MiSkolc közgyűléSe

Kivonult a Fidesz-KDNP frakció

Jakab PéterSoós Attila
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Miskolci Napló – A város lapja Közélet

MenniüK Kellett  
a SzáMozott utcáKból
A Számozott utcákban több mint 
210 olyan lakás van, amit érint a 
telepfelszámolás, ezek közül 76 
már üres. A héten két újabb olyan 
családot költöztettek ki, akik jelen-
tős tartozásokat halmoztak fel. 

A szomszédok a keresztnevükön 
kívül semmit sem tudtak az érintet-
tekről. A Kilencedik és a Harmadik 
utcából is azért kellett kiköltöztet-
ni őket, mert több százezer forintos 
tartozást halmoztak fel. Nem fizet-
ték sem a lakbért, sem a közüzemi 
számlákat, ezért az önkormányzat 
felmondta a bérleti szerződést.

Schweickhardt Gyula polgármes-
teri biztos elmondása szerint, a la-
kók a bérleti szerződés megszűnése 
ellenére nem hagyták el az ingatlant.  

– Ennek következtében lefolytattuk 
az ingatlan kiürítésére vonatkozó 
eljárásokat. A bírósági ítéletek jog-
erőssé váltak, ezért a végrehajtásnak 
helye van – fogalmazott. A polgár-
mesteri biztos hozzátette, kötelessé-
gük segíteni lakást találni azoknak, 
akiknek határozatlan időtartamú 
bérleményből kell kiköltözniük. Ab-
ban az esetben, ha nincs ilyen bér-
leti szerződéses kötelezettség, de 
a lakó együttműködik, eleget tesz 
a jogszabályi kötelezettségeinek, a 
szeretetszolgálat vállal egyfajta ke-
zességet. – Ekkor természetesen 
megpróbálunk mindent megtenni 
annak érdekében, hogy az érintett 
számára elfogadható keretek között 
lakhatást biztosítsunk – fűzte hozzá 
Schweickhardt Gyula. 
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Miskolcon van két közéleti, politi-
kai téma, amelyekről szinte min-
denkinek van véleménye. Az egyik 
ilyen a fészekrakó ügy, a másik 
pedig nyomortelep-felszámolás, 
az ott lakók el illetve kiköltözésé-
nek ügye. 

A 2014-es önkormányzati válasz-
táson a koncentrált közérdeklődés 
miatt a politikai pártoknak e két 
problémakörről kialakított vélemé-
nye, üzenetei nagyban befolyásolták 
a szavazás végeredményét. Tavaly 
ősszel Miskolcon a FIDESZ-KD-
NP-s városvezetésnek és Kriza Ákos 
polgármesternek éppen a fészekra-
kó ügy végleges megoldása felé tett 
konkrét lépéseivel és egyebek mel-
lett annak az ígéretnek a hitelessé-
gével sikerült nyerni, hogy a város 

nyomortelepeit belátható időn belül 
felszámolják.

A Jobbiknak, a magát a radikális 
megoldások pártjának tartó alaku-
latnak azóta is savanyú a szőlő, ha 
a miskolci fészekrakó ügy megszün-
tetése és a város nyomortelepeinek 
felszámolása kerül szóba. Legutóbb 
Jakab Péter, a párt frakcióvezető-
je kezdett nagyokat mondani: múlt 
heti sajtótájékoztatóján határozot-
tan állította, hogy önkormányzati 
segédlettel, állami pénzen költöz-
tettek be Miskolcra romacsaládo-
kat. Tehát a jobbikos Jakab szerint 
Miskolcon nem ki, hanem beköltöz-
tetik a cigányokat.

Az Észak-Magyarország napilapban 
féloldalon át a Jobbik véleménye, alat-
ta pedig röviden a hírbe hozott alapít-
vány elnökének az álláspontja olvas-
ható. Az pedig már az igazi néppárti 
értelemben vett suttogó propagandát 
idézi, miszerint a lapot tájékoztatta 
„egy, a helyzetet ismerő férfi (kérte, 
hogy nevét ne közöljük), aki családjá-
val szintén a Győri kapu 135-137. szá-
mú nyolcbejáratos, osztatlan közös 
tulajdonban lévő ingatlan lakója. Ő 
elmondta, hogy a Bhim Rao elnökétől 
tudja, hogy Miskolcra 10 családot köl-
töztettek be az uniós program része-
ként. A nyilatkozó állítja, volt, hogy a 
családnál 15-en éltek.

– A program sikerült, csak a cél 
nem. Az ilyenre mondják, hogy a 
műtét sikerült, csak a beteg halt 
meg – tette hozzá.”

Az ügyről azóta kiderült, hogy 
2010-től sem állami, sem önkor-
mányzati segédlettel nem költöz-
tet senki romákat Miskolcra. Ezt a 
tényt néhány nap elteltével a lap is 
kénytelen volt leírni. A Miskolc Te-
levíziónak Pakusza Zoltán jobbi-
kos önkormányzati képviselő pe-
dig azt mondta: „Én úgy tudom 
egyébként, hogy amikor ott voltak 
kint Jakab Péter képviselőtársam a 
családnál, akkor az ottani lakosok 
mondták. Egyébként az interjúban 

el is mondta Jakab Péter, hogy az ot-
tani lakók elmondása alapján mint-
egy hat lakást vásárolt az egyesület 
Miskolcon.” Jelentkezzen, aki érti, 
hogy milyen bizonyítékokra alapoz-
ta a Jobbik állításait. Vona Gábor, 
a Jobbik elnöke tavaly októberben, 
az önkormányzati választások után 
azt mondta az atv-ben Jakab Péter-
ről: „Jakab Péternek nincs meg az 
az ismertsége, ami a polgármesteri 
poszthoz szükséges és a cigány-ma-
gyar együttélés problémáin kívül 
nem volt olyan témájuk, amely meg-
szólította volna az embereket.” Azó-
ta eltelt egy év és a helyzet csak ki-
csit változott. Jakab Péter ma már 
a cigány-magyar együttélés prob-
lémái mellé megtalálta a Salkaházi 
Programban résztvevő nyugdíjaso-
kat is.

Savanyú a Szőlő a Jobbiknak

Felhívják a Salkaházi Sára Programba regisztrált 
nyugdíjasok figyelmét, hogy akik még nem kapták 
meg az igényelt betörőriasztó ajtóékeket, november 
16-tól a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szo-
ciális Osztályán ügyfélfogadási időben vehetik át a 
biztonsági eszközöket. (Miskolc, Petőfi u. 39.)

Ha a postai úton eljuttatott, nyakba akasztható sze-
mélyi riasztó esetleg nem működik, az eszköz cseréjére 
szintén a fenti címen van lehetőség. Akik még nem igé-
nyeltek betörőriasztó ajtóéket és személyi riasztót, de 
jogosultak rá, ugyanott benyújthatják erre vonatkozó 

kérelmüket 2015. december 31-ig. Salkaházi Sára Prog-
ram információs telefonszám: 46/512-703.

közérdekű információ az ajtó-  
és személyi riasztókról

Bocsánatkérésre szólították fel mis-
kolci szépkorúak Jakab Péter jobbi-
kos önkormányzati képviselőt. Pén-
tek reggel csaknem ötvenen tüntettek 
a párt Hunyadi utcai irodája előtt.

„A miskolci nyugdíjas nem ostoba”; 
„Ne légy irigy, Jakab!”; „Nem csak a 20 
éveseké a világ”; „Jakab, kérjen bocsá-
natot!” – ilyen és hasonló feliratú táb-
lákkal tüntettek miskolci nyugdíjasok 
a Jobbik Hunyadi utcai irodájánál pén-
tek reggel. Mint mondták, sértve érzik 
magukat Jakab Péter kijelentései miatt. 
Mint ismert, az ellenzéki párt folyama-
tosan kritizálja a Salkaházi Programot, 
az időseket pedig „bulizó nyugdíjasok-
nak” nevezte. Jakab Péter szerint a Fi-

desz a programban a Fásy mulatóval és 
az évi egyszeri, tízezer forintos jutta-
tással „megvásárolja” a nyugdíjasokat. 
– Mi az, hogy megvásárolnak bennün-
ket?! – tette fel a kérdést Kovács Gézá-
né a pénteki tüntetésen. – Ledolgoztuk 
a fél életünket, megérdemeljük a tiszte-
letet! A megbecsülésünk jeleként indí-
tották el a programot, a rendezvénye-
ket, ahol jól éreztük magunkat. Igenis, 
kell ilyen a nyugdíjasoknak, dolgoz-
tunk eleget. Ne nézzen tehát le ben-
nünket a képviselő! Turi Jánosné szin-
tén több tiszteletet kért Jakab Pétertől, 
ugyanakkor köszönetet mondott Kri-
za Ákos polgármesternek azért, hogy 
elindították Miskolcon a Salkaházi 
Programot. – Egyetlen polgármester 

sem volt ebben a városban 50 éve, aki a 
nyugdíjasokkal és a várossal így törő-
dött volna. Köszönjük Kriza Ákosnak, 
le a kalappal előtte, ő törődik az embe-
rekkel – fogalmazott.  Gruber Rudolf-
né szégyenteljesnek nevezte, hogy azt 
állítják az itt élő emberekről, meg le-
het őket vásárolni. – Bocsánat, minket 
nem így neveltek! A 10 ezer forintot, ha 
tehetné, el is vehetné a Jobbik a nyug-
díjasoktól. Egyszerűen nem értem… 
Ilyen ember nem méltó önkormányza-
ti képviselőnek – hangoztatta. A mis-
kolci nyugdíjasok korábban petíciót 
írtak Novák Józsefné önkormányzati 
képviselőnek, amelyben azt kérik, a tá-
madások ellenére folytassák a Salkahá-
zi Programot.

MiSkolci nyugdíJaSok  
tüntettek a Jobbik irodánál

„Jakab Péter kérjen bocsánatot!”
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Az eddigi mérések és a szak
emberek tapasztalatai alap
ján  kiválóan üzemel az új 
víztisztító Miskolctapolcán.

A mikroszűrős technológi-
ával ellátott rendszernek kö-
szönhetően ma már elkép-
zelhetetlen olyan eset, mint a 
2006-os vízszennyeződés.  A 
speciális technológiával ellá-
tott víztisztítót szeptember 25-
én adták át hivatalosan, de már 
a júliusi tesztüzem óta ezen át 
került az ivóvíz a miskolci ott-
honokba. Így összességében 
már öt hónapja áll a miskol-
ciak szolgálatában a víztisztí-
tó üzem, a szakemberek eddi-
gi tapasztalati alapján kiváló 
eredményekkel. - Ásványvíz 
minőség, csak nem palackból, 
hanem kancsóból – mondta 
el a miskolci ivóvízről Üszögh 
Lajos, a MIVÍZ Kft. ügyvezető 
igazgatója. Hozzátette, hama-

rosan a világban is el fog ter-
jedni ez a mikroszűrős tech-
nológia. Jelenleg Európában 
három helyen, Közép-Európá-
ban pedig egyedül Miskolcon 
üzemel ilyen berendezés.

Az újonnan létesült víztisz-
tító bázis nem csupán kivá-
ló vízminőséget produkál, de 
mindezt rendkívül költségha-
tékonyan is teszi. A víztisztító 
üzem diszpécser szobájából 
folyamatosan figyelik a víz 
minőségét, a berendezéseket, s 
a telepítő cég is monitorozza a 
miskolci rendszert, így semmi 
sem kerülheti el a szakembe-
rek figyelmét. Mindemellett 
rendszeresen mintákat vesz-
nek a vízből. Mindez garan-
cia arra, hogy város vízellátá-
sa folyamatosan zavartalan és 
kiváló minőségű legyen.

Hamarosan változhat a szociá
lis farmok jogszabályi környe
zete, így különösebb forrás
igény nélkül akár több tízezer 
hátrányos helyzetű személy 
életminősége változhat meg 
pozitívan. 

A Szimbiózis Alapítvány ma-
jorságát mint a hazai szociális 
farmok sikeres modelljét tart-
ják számon. Jakubinyi László, 
az alapítvány elnöke elmondta, 
a hátrányos helyzetű emberek 
is – legyenek akár fogyatékos-
sággal élők, hajléktalanok vagy 
szenvedélybetegek – képesek az 
önfenntartásra. A szociális farm 
egy olyan közösségi mezőgaz-
dálkodási forma, amelynek erős 
terápiás és társadalomintegráci-
ós hatása van. 

Magyarországon jelenleg 
egyetlen akadálya van a szo-
ciális farmok elterjedésének: 
ez pedig a jogszabályi környe-
zet. Ahhoz, hogy ezt a társa-
dalmi programot széles kör-
ben is adaptálhassák, több 
jogi akadályt kell leküzdeni. 
Ennek érdekében a Szimbió-
zis Alapítvány szakértők bevo-

násával egy közel 300 oldalas 
tanulmányt készített. – Nagy 
örömünkre a tárcák ezt „befo-
gadták”. Az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma, a Nemzet-
gazdasági, a Földművelésügyi 
Minisztérium és a Miniszterel-
nökség is támogatja a kezdemé-
nyezést – nyilatkozta Jakubinyi 
László.

Szerdán Latorcai Csaba sze-
mélyesen is bepillantást nyerhe-
tett a majorsági szociális farm 
működésébe. A Miniszterelnök-
ség társadalmi ügyekért felelős 
helyettes államtitkára elmond-
ta, a kormány partner az olyan 
programok támogatásában, me-
lyekben a fogyatékkal élő embe-
reknek is lehetőségük van érték-
teremtő munkát végezni. Abban 
is konszenzus van, hogy csök-
kenteni kell az ezzel kapcsolatos 
bürokráciát. 

Miskolc alpolgármestere or-
szágosan is példaértékűnek ne-
vezte a Szimbiózis Alapítvány 
működését. Kiss Gábor el-
mondta, a városi, intézményi il-
letve civil együttműködés lehet 
eredményes, erre a jövőben is 
nagy figyelmet fordítanak.

Szombati Emese őrnagy, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő 
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4. Katonai Igazga
tási és Érdekvédelmi Irodájának vezetője elmondta: a katonai 
pálya nem egyszerűen munka, hanem hivatás, életpálya.

Egy sikeres katonai karrierhez kitartás és elszántság szükséges, 
ám ezt a honvédség számos formában elismeri.  A katonák 2015. 
júliusától átlagosan 30 százalékos béremelésben részesültek, ame-
lyet 2019. január 1-jéig évi 5-5 százalékos növekedés követ majd. Ez 
folyamatosan emelkedő jövedelmet, biztos anyagi hátteret, tervez-
hető életpályát biztosít. A seregbe frissen belépők fizetése - a betöl-
tött munkakörtől függően - nettó százötezer forinttól akár a nettó 
százkilencvenezer forintig terjedhet. Erre épülhet még rá az ingye-
nes laktanyai elhelyezés, az ingyenes katona-egészségügyi (csapat-

orvosi-, fogorvosi- és szakorvosi) ellátás, a kedvezményes üdülé-
si lehetőség, a sport- és kulturális szolgáltatások, a családalapítási 
támogatás, a kedvezményes étkeztetés és az utazási költségtérítés. 
Emellett a katonák részt vehetnek a Magyar Honvédség külszol-
gálati feladatainak végrehajtásában, ami egy hat hónapos misszió 
során akár több millió forintos extra-jövedelmet is jelenthet. - To-
vábbra is várjuk az iskolákból frissen kikerült pályakezdőket, de 
azokat is, akik a korábban megszerzett tudásukat, civil képzett-
ségüket szeretnék kamatoztatni nálunk. A jelentkezés feltétele a 
betöltött 18. életév, a magyar állampolgárság, bejelentett belföldi 
lakóhely, legalább általános iskolai végzettség és büntetlen előélet. 
A pályázók sikeres egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmas-
sági vizsgálatot követően kezdhetik meg katonai szolgálatukat – 
mondta el Szombati Emese őrnagy.

Tervezhető életpályát kínál a honvédség
A Magyar Honvédségnél ma már professzionális katonák szolgálnak, olyanok, akik önként vállalják a szolgálatot

a tapolcai víztisztító 
KiVálóaN üzeMel

Szociális farm
SiKereS példa 
A BAráTHegyi MAjorság

Oláh Gergővel is találkozhatnak azok, akik 
részt vesznek november 22én a Színezd át! cí
met viselő ingyenes családi napon.

November 22-én Miskolcon az Ifjúsági 
és Szabadidő Házban 10.30-tól élvezhetik 
kicsi és nagyok a Színezd át! rendezvény-
sorozat programjait. Számos játékos feladat 
várja a gyerekeket, melyek teljesítése után 
minden résztvevő ajándékot kap. A várépítés, 
közös meseírás, ügyességi feladatok és kézmű-
ves foglalkozások mellett a színpadon nemzeti-
ségi táncbemutatók és az Élő Hangos Könyvtár 
beszélgetései szórakoztatják majd a résztvevőket. 
Lesz nemzetiségi tánctanítás, az érdeklődők kós-
tolót kaphatnak a görög és a cigány konyha éte-
leiből. Az esti Somnakaj előadás sztárjai - Oláh 
Gergő, Szilvási István, TIntér Gabriella - hang-

szerbemutatóval és daltanítással is készülnek. 15 
órától a MintaPinty zenekar ad koncertet!

A programok egyik fő célja, hogy a gyerekek 
megtapasztalják egymás elfogadásának fontos-
ságát, az együttműködés erejét és az átélt közös 
élmények hatására megtanulják más kultúrák és 
szokások befogadását, elfogadását.

Mesterleveleket adtak át a napokban, a Miskolci 
Egyetemen. Az oklevél megszerzését a szakkép
zési törvény írja elő. Idén szeptembertől e nélkül 
már senki sem oktathat. A megyében 18 szak
mából csaknem 350 oklevelet adtak át.

A mesterek mögött több hónapos tanulás áll. A 
magas színvonalú szakmai tudás mellett pedagó-
giai és vállalkozói isme-
reteket is szereztek. 2015. 
szeptemberétől már sen-
ki nem oktathat oklevél 
nélkül, szakképzésben 
tanuló hallgatókat is csak 
azok a cégek fogadhat-
nak, akiknél mesterek 
dolgoznak. A BOKIK el-
nöke szerint ez biztosítja 
majd a magas színvonalú 
oktatást – legyen szó au-
tószerelőkről, asztalosok-
ról vagy cukrászokról. 

Bihall Tamás kiemelte, a mestereket a szakma dip-
lomásainak tekintik, egy olyan tudás hordozóinak, 
amely meggyőződése szerint jelentősen hozzá fog 
járulni a megye gazdaságának, az utánpótlás kép-
zésének minőségi fejlődéséhez. 

A minőségi szakképzés ugyanis a magyar nem-
zetgazdaság stratégiai érdeke. Erről már Miskolc 
polgármestere beszélt, aki szerint a mesterlevél 

nemcsak tudást, de 
nagyobb önállóságot 
is jelent.  – A képzé-
sük során vállalko-
zói ismeretekkel is 
felvértezték önöket, 
s ha jól csinálják, a 
maguk urai lehet-
nek, Saját szorgal-
mukon, ügyessé-
gükön múlik majd, 
milyen sikereket ér-
nek el – hangsúlyoz-
ta Kriza Ákos. 

MesTerekeT AvATTAk Miskolcon Zenével, szórakozással egymás 
elfogadásáért
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Jövő hónap végére elkészül a MISEK 
tüdőgyógyászati, neurológiai és 
intenzív terápiás központi épülete, 
februárban pedig átadják a Megyei 
Kórház onko-sebészeti hoteltömb-
jét is – hangzott el nemrégiben a 
megyei kórház és a MISEK szakmai 
harmonizációjának projektrendez-
vényén.

Mint ismeretes, a két kórház össze-
sen 3 milliárd forintot kapott a szakmai 
párhuzamosságok felszámolására. A 
megyei kórházban a régi egészségügyi 
szakiskola épületét alakítják át onko-se-
bészeti hoteltömbbé – jelenleg a szigete-
lésen dolgoznak, a tömböt a Csillagpont-
tal összekötő híd elemei is megérkeztek. 
Az egykori tantermek helyét kórtermek 
veszik át december közepére, februárra 
pedig előreláthatólag az engedélyezteté-
sek is lezárulnak.

– A megyei kórház a ráeső projektösz-
szegből a MISEK-ből beköltöző sebé-
szeti szakmáknak, egészen pontosan az 
általános sebészetnek a hotel funkcióját 
teremti meg, a szükséges felszerelések 
beszerzésével együtt – mondta el Csiba 
Gábor főigazgató-főorvos. 

A pályázati pénzből a MISEK 2 mil-
liárd forintot kapott. A Csabai ka-
pui kórházban tavaly már elkészült a 
belgyógyászati épület 4. emeletén az 
új belgyógyászati fekvőbeteg osztály. 
Most a 6600 négyzetméteres tüdőgyó-
gyászati, neurológiai, aneszteziológiai 
tömb átalakításán dolgoznak. Év végé-

re várhatóan ez is elkészül. – Novem-
ber 6-án a kivitelező készre jelentette a 
munkát, most már a műszaki átadás, 
átvétel zajlik. 1,6 milliárdba került a 
kivitelezés, a források többi részét gép, 
műszer beszerzésre, bútorokra fordí-
tottuk. – nyilatkozta a rendezvényen 
Tiba Sándor, a MISEK főigazgatója. 

A projekt lényege, hogy a két kórház-
ban megszüntetik a párhuzamosságo-
kat, integrálják a szakmákat. Sebészeti, 
szemészeti, urológiai fekvőbeteg-ellátás 
csak a megyei kórházban, tüdőgyógyá-
szat és rehabilitáció pedig csak a MI-
SEK-ben lesz jövőre.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövet-
ség a kiemelt nemzetközi-közéleti témák 
közé kívánja emelni keresztényellenesség 
és keresztényüldözés problémáját. Ennek 
érdekében a közelmúltban elindították a 
prochristie.hu honlapot, Youssef Fakhouri 
projektvezető pedig országszerte figyelem-
felkeltő előadásokat tart a témában. Novem-
ber 17-én Miskolcon, a Kereszténydemokra-
ta Néppárt és Ifjúsági Kereszténydemokrata 
Szövetség közös rendezvényén tartott előa-
dást, „Keresztényüldözés és migráció napja-
inkban a Közel-Keleten” címmel. 

Youssef Fakhouri kiemelte, a Közel-Kele-
ten napjainkban is brutális keresztényüldö-
zés folyik, több keresztényt ölnek meg vallása 
miatt, mint az első századokban. Az előadó 
elmondta, maga is Libanonból elszármazott 
keresztény, van olyan rokona, aki hazájában 
ma is vallási jogaiért harcol. - Fontosnak tar-
tom, hogy a magyarok tudjanak róla, mi az 
a keresztényüldözés és megismerjék a poli-
tikai iszlám veszélyeit. Nem általában az isz-
lámról, hanem a politikai iszlámról beszélek, 

amelynek egyik szélsőséges megnyilvánulá-
sa volt a nemrég történt párizsi merénylet-
sorozat is. Fel kell nyitni az emberek szemét 
– hangoztatta Yousseff Fakhouri, aki szerint 
a kialakult helyzetet a tömeges bevándorlás 
megállításával, illetve az európai keresztény-
ség megerősítésével lehetne megoldani. 

Váraljai Zoltán, az Ifjúsági Keresztényde-
mokrata Szövetség miskolci elnöke elmond-
ta, az előadást még jóval tragikus párizsi 
események előtt szervezték. Úgy gondolták, 
a libanoni keresztény Youssef Fakhouri iga-
zán hitelesen tud megszólalni a témában. Az 
előadás végén gyertyagyújtással és imával 
emlékeztek a párizsi áldozatokra.

November 15-én este öt órától 
mintegy ötvenen gyűltek össze az 
Alliance Francaise Kossuth utcai 
épületénél. Rövid emlékező beszé-
dek után a résztvevők mécseseket 
gyújtottak a párizsi terrortámadá-
sokban elhunyt áldozatok emlé-
kére.

Az eseményen jelen volt Kriza 
Ákos polgármester, Pfliegler Pé-
ter alpolgármester, Csöbör Kata-
lin Fidesz-KDNP-s és Varga László 
MSZP-s országgyűlési képviselő is.

Mint ismeretes, november 13-án este brutá-
lis terrortámadás érte Párizst. A francia fővá-
rosban összehangolt merényletsorozat történt, 
hat helyszínen nyolc támadó robbantott és lö-
völdözött. Az eddigi jelentések szerint 89-en 
haltak meg a Bataclan koncertteremben, egy 
embert öltek meg a terroristák a Stade de Fran-
ce nemzeti stadion közelében, a többi áldozat 
az utcai lövöldözésekben, kávéházak teraszán 

vesztette életét. A kommandósok az összes 
helyszínen támadást indítottak, nyolc merény-
lő életét vesztette. Heten a testükre erősített 
robbanószerkezetet hozták működésbe - állí-
tólag nő is volt közöttük - egy terroristát a ren-
dőrök lőttek le. Franciaországot a második vi-
lágháború óta nem érte ilyen súlyos támadás. 
A 129 halálos és több mint 350 sebesült áldo-
zattal járó merényleteket az Iszlám Állam nevű 
dzsihadista szervezet vállalta magára. 

FolytatódiK a KórházaK 
szakmai együttműködése

5
Életének hatvanadik évé-

ben, váratlanul elhunyt Palla 
Sándor, a Miskolci Háziorvo-
si Egyesülés elnöke, Miskolc 
város Pro Urbe díjas kitünte-
tettje.

Palla Sándor 1993–2010 
között a Miskolci Vállalkozó 
Háziorvosi Rendszert Mű-
ködtető Egyesülés elnöke, 
ezt követően a MVHR Mű-
ködtető Egyesülés Tanácsadó 
Testület elnöke, a város első 
csoportpraxisának szerve-
zője és az Egészségház Prog-
ram egyik megálmodója volt. 
– Mindig a betegekért tevé-
kenykedtem. Sosem voltam 
célorientált, vagy olyan em-
ber, aki kitüntetésekért dol-
gozik. Természetesen nagyon megtisztelő és örömteli, ha elismerik a 
munkámat, de számomra az a legfontosabb, hogy azok, akikért dol-
gozom, értékeljék a tevékenységemet. Azt szeretem a legjobban, hogy 
háziorvosként ismerem a betegek életét, el tudunk beszélgetni, nem 
csupán kórtörténetükkel találkozom – nyilatkozta egy ízben. Kiemel-
te, minden, ami fontos számára, Miskolchoz köti. Itt nőtt fel, itt él a 
családja, itt talált barátokra, itt érte el azt, amit hittel, tanulással és ki-
tartással a szakmájában el lehetett érni.

Az országos fórumokon képviselte a miskolci háziorvosi közösséget, 
terjesztette hírnevét. Vezetése alatt az itt folyó szakmai tevékenység el-
ismeréseként a Miskolci Háziorvosi Egyesülés a Debreceni Egyetem To-
vábbképző Központjává vált. Munkásságát 1992-ben Semmelweis-díjjal, 
1998-ban pedig Batthyány-Strattmann-díjjal jutalmazták. Gyógyító, ok-
tató tevékenységét, valamint az országban egyedülálló háziorvosi szer-
vezet létrehozását Miskolc önkormányzata 2013-ban Pro Urbe Kitüntető 
Díjjal ismerte el.

Elhunyt Palla Sándor

miskolcon is megemlékeztek 
a PárizSi áldozatoKról

Keresztényüldözés és migráció 
napjainkban

Pro Christie
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Meghitt fények, vásári forgatag és ünnepi prograMok várják az érdeklődőket 
az idei Miskolczi adventi vásáron noveMber 27. és deceMber 24. között a szent istván téren.

Nem lehet elmeNNi mellette! 
ÜNNepi féNyekbe öltözik a SzeNt iStváN tér

Bővebb információ: www.miskolc.hu; www.ifihazmiskolc.hu

A hétköznapi rohanás közepette a közeledő ünnepek bensőséges, családi hangulatát idézik az idei 
adventi programok a belvárosban. November 27-től kezdődően vásárok nyüzsgő forgataga várja az ér-
deklődőket a Szent István téren, de számos családi program is segíti a ráhangolódást és a karácsonyi 
készülődést. Az idei év különlegessége a századfordulós műemlék körhinta, amely az élmény mellett a 
pazarul díszített játékaival is megragadja a gyerekek és nosztalgiázó felnőttek figyelmét. Idén először 
egy műkorcsolyapályát alakítanak ki a téren, és miközben a jégen siklanak az érdeklődők, a Rádió M 
élőben jelentkezik, és teljesíti a látogatók zenei kívánságait. 

Az iparművészek és népművészek egyedi tervezésű ékszerei, fajátékai, népi kiegészítői és ételkülönleges-
ségei között mindenki találhat különleges ajándékot szeretteinek. A vásári forgatagban a Mikulásvonat sze-
replőivel is találkozhatunk, a gyerekeket minden pénteken általános és középiskolások ünnepi műsorukkal, 
bábszínházzal, szombaton délután pedig zenés-táncos előadásokkal, kézműves játszóházzal várják. Kato-

náné Kalmár Terézia népi iparművész jóvoltából mézeskalács, grillázs és úri hímzés is kiállításra kerül, 
bemutatkoznak a város civil szervezetei: a Szimbiózis Alapítvány, a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány, a 
Holdam Egyesület, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület és a Páli Szent Vince Szeretetszolgálat.

Kóstolta már a miskolci forró csokit? A városi sportolók különleges karácsonyi bögrékből kínálják 
majd a forró italokat a megfáradt vendégeknek. A kürtöskalács, a lepény és a tócsni mellett a Miskolcz 
kolbász, a káposztaházban töltött káposzta, a toros- és székely káposzta illata fogadja a vásárba érkező-
ket. A kézműves édességeket kedvelők sem fognak csalódni, retro finomságokat is találunk a palettán. 

Meghitt programokkal is készülődhetünk az ünnepre: az elmaradhatatlan adventi koszorún vasár-
nap délutánonként 16 órától gyújtanak majd gyertyát városunk vezetői, az ünnepélyes szertartáson 
pedig az egyházi középiskolások szolgálnak majd. Az utolsó adventi vasárnapon, a hagyományoknak 
megfelelően élő betlehem és állatsimogató várja az érdeklődőket.

november 26. (csütörtök)
10:00   A Szent István tér dézsás ezüst fenyőfái-

nak felöltöztetése művészeti iskolások 
részvételével

november 27. (péntek)
11:00  Mézeskalács és gyermekrajz kiállítás 

megnyitója
17:00  A Miskolci Majorette Együttes felvonulása 

a Csomasz Brass Band kíséretével 
a Centrum Áruháztól a Szent István térig

17:00  Belvárosi díszkivilágítás felkapcsolása 
17:30  Az Adventi vásár megnyitója
18:00  Műkorcsolyapálya megnyitója a Miskolci 

Jégvirág Korcsolya Klub közreműködésével

november 28. (szombat)
14:00-17:00  Kézműves foglalkozás 

(Városháza aulája)
16:00  Egyszervolt Mesezenekar adventi műsora
17:00  Avas Táncegyüttes táncháza

november 29. (vasárnap)
16:00  Adventi Gyertyagyújtás
A Balázs Győző Református Líceum 
szolgálata

Az AdVENTI KOSzORú 
ELSő GyERTyÁJÁNAK 
KözöS MEGGyúJTÁSA

Program:

Miskolcon, a Géniusz 
könyvesboltban dedikálta 
csütörtökön Múmiava-
dászok című új regényét 
a népszerű író, Leslie L. 
Lawrence azaz Lőricz 
László.

Lőrincz L. László — Les-
lie L. Lawrence, illetve 
Frank Cockney néven is 
ismert író, orientalista, műfordító. Az ELTE 
BTK történelem-mongol szakán szerzett dip-
lomát 1962-ben. Később a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Orientalisztikai Mun-
kaközösségének tagja, a Kelet-kutató Intézet 
tudományos főmunkatársa, az ELTE előadó-
ja. 1967 óta a nyelvtudományok kandidátusa. 
Tanulmányai során hosszú éveket töltött a Tá-
vol‑Keleten, ösztöndíjasként tanult az ulánbá-
tori Állami Csojbalszan Egyetemen, valamint 
a bonni Friedrich Wilhelm Egyetemen.

A tibeti és a mongol folklór és irodalom, va-
lamint e népek történelme képezi tudományos 
munkásságának fő területeit. Mintegy 100 
tudományos cikke jelent meg 

ezekben a témakörökben, ezen 
kívül burját és mongol epo-
szokat fordít. Írói tevékenysé-
gét ifjúsági regények írásá-
val kezdte. Igazán ismertté a 
nyolcvanas évek elejétől meg-
jelenő tudományos fantaszti-
kus regényei, valamint a Ga-
laktika folyóiratban megjelent 
sci-fi novellái tették. Ezeket a 
Lőrincz L. László néven publi-

kált műveket Galaktika díjjal és Arany Meteor 
díjjal jutalmazták.

Leslie L. Lawrence írói álnéven kiadott első 
munkája, a Sindzse szeme hozta meg számá-
ra az országos népszerűséget. Az ezen a né-
ven publikált, többségében keleti tárgyú ka-
landregényeiben ötvöződik a tudományos 
ismeretterjesztés, valamint a fordulatos, iz-
galmas cselekmény. Ez a kettősség a tudomá-
nyos háttér és az élvezetes olvasmányosság 
teszik igazán különlegessé a könyveit. Lehe-
tőség szerint regényeinek minden helyszínét 
felkeresi, hogy az adott országnak és az ott élő 
népek kultúrájának minél szemléletesebb leí-
rását tudja adni.

Szentmise keretében búcsúzott 
el november 8-án a miskolci hí-
vektől és a mindszenti plébáni-
ától Palánki Ferenc, akit a pápa 
szeptember 21-én a Debre-
cen-nyíregyházi egyházmegye 
megyéspüspökévé nevezett ki. 

Palánki Ferenc 1964-ben val-
lásos családban született Balas-
sagyarmaton. Ott is érettségizett, 
majd a Győri Főiskolán szerzett 
üzemmérnöki diplomát. 
-  Közben másfél év ka-
tonaság után úgy érez-
tem, engem másra hívott 
az Úr, akivel mindig volt 
bennem élő kapcsolat – 
nyilatkozta.

1989-ben jelentke-
zett az esztergomi Hit-
tudományi Főiskolára, 
s 1993-ban szentelte di-
akónussá Ternyák Csa-
ba akkori segédpüspök. 
Először Balassagyar-
matra került káplánnak, 

majd plébános lett Doroghá-
zán és az egyházi bíróságon is 
dolgozott. 2010-től egri segéd-
püspök, 2013-tól pedig az egri 
főegyházmegye általános hely-
nöke. - Semmi különöset nem 
csináltam, csak ahol voltam, 
ott mindig próbáltam a sze-
retet nyelvén beszélni. Az az 
adottságom, hogy egy derűs lé-
lek vagyok, szeretem a humort, 
szeretem az örömet megosztani 

másokkal – hangoztatta a püs-
pök.

Palánki Ferenc megyéspüs-
pöki beiktatását november 14-
én tartották, a debreceni Szent 
Anna Székesegyházban, ahol ez-
után szolgálatot teljesít. Az egri 
főegyházmegye általános hely-
nöki feladatainak ellátására még 
nincs meg az utódja, a mindszen-
ti plébánián Lipcsák János atya 
követi a plébánosi poszton.

Kaland és tudomány – 
olvasmányosan

Elbúcsúzott a hívEktől 
PalánKi Ferenc PüsPöK



A MÁV ingyen rendelkezésre bo-
csátotta állomásait a turisztikai 
plakátok számára. 1934-ben a Mis-
kolci Hetet hirdető reklámokat az 
ország 205 vasútállomásán láthat-
ták. Mint azt már az előzőekben 
is jeleztük, a reklámoknak fontos 
terepe volt a sajtó.    

A korszak országos és regioná-
lis újságainak mindegyikében talál-
hatunk idegenforgalmi, turisztikai 
reklámokat, felhívásokat, de kimon-
dottan csak ezzel foglalkozó lapok 
is szép számban voltak. A „Filléres 
Újság” a vonaton utazók kiadványa 
volt, az „Utazás” pedig a városok 
utazási irodáinak, klubjainak, kaszi-
nóinak, társadalmi egyesületeinek, 
kávéházainak, éttermeinek közked-
velt turizmussal foglalkozó hirdeté-
si újsága. A „Városkultúra” a magyar 
városok, főleg a vidék idegenforgal-
ma és turizmusa terén kifejtett agita-
tív tevékenysége miatt volt kedvelt. A 
„Turistaság” és „Alpinizmus” a rek-
lámtevékenységen túl szakfolyóirat is 
volt. Ez a lap adta ki 1932-ben a Bük-
ki kalauzt, mely Miskolc és környé-
kének idegenforgalmi értékeit, neve-
zetességeit sorolja fel. Még 1928-ban 
a miskolci közgyűlés ennek a lapnak 
a kérésére határozta el magát a vá-
ros térképének kiadására. 1934. má-
jus 30-án nyílt meg a Corvin Áruház 
Rt. által szervezett Idegenforgalmi 

és Balneo-
lógiai kiál-
lítás Buda-
pesten. A 
rendezvé-
nyen a je-
lentősebb 
magyar vá-

rosok mindegyike részt vett, propa-
gálva saját települése idegenforgalmi 
értékeit. A „Nyaraljunk Magyaror-
szágon” című kiállításon Miskolcot 
plakátok, fényképek, kiadványok 
népszerűsítették, valamint Bálás 
Miklós „Miskolc és környékén való 
nyaralás” című előadása, amit júni-
us 28-án tartott meg a Corvin áru-
házban. Az ilyen és ehhez hasonló 
kiállítások szerte az országban az 
1930-as évek talán legfontosabb és 
legjobban látogatott rendezvényei 
voltak. A miskolci, szegedi, pécsi, 
debreceni, győri, stb. városok hete-
inek idegenforgalmi kongresszusai, 
a kereskedelmi, gazdasági, ipari ki-
állításokhoz kapcsolódó turisztikai 
előadások a széles társadalmi ér-

deklődés és főleg az informális ha-
tékonyság miatt a mai elektronikus 
médiákhoz hasonlít. Az, hogy egy 
városban, régióban a turizmus fel-
lendüljön, nem csak az idegeneket 
kell meggyőzni arról, hogy szabad-
idejüket sehol máshol nem tölthetik 
el jobban, mint az adott helyen, ha-
nem szükséges egy belső, a helybe-
lieket célzó reklámmunka is, hiszen 
korszerű szolgáltatásrendszer nélkül 
nem lehet eredményes külső propa-
gandába sem kezdeni. Miskolcon ezt 
a célt szolgálta az idegenforgalmi hi-
vatal, a múzeum és a Miskolci Bükk 
Egylet által először 1934-ben meg-
hirdetett idegenvezetői tanfolyam. 
A turizmus, az idegenforgalom fon-
tos mozzanata az utazás, a különbö-
ző közlekedési eszközöket üzemben 
tartó állami, vagy magán társaságok, 
cégek közötti versengése, az utazó-
közönség minél nagyobb elhódítá-
sára. Nem volt ez másképp a két vi-
lágháború közötti Magyarországon 
sem. (Folytatjuk) 

                 Somorjai LeheL

Mikor helyezzük ki az etetőket? Mi 
a jó madárpogácsa receptje? Ezekre 
és még sok más hasonló kérdésre is 
választ kaphatnak az érdeklődők 
november 21-én, a Miskolci Állat-
kert családi napján, amelyet a téli 
készülődés jegyében szerveznek. 

Krajnyák Zoltán zoopedagógus 
ízelítőül elmondta, ősszel egyáltalán 
nem minden madarunk vonul me-
legebb tájakra, számos faj Magyar-
országon marad. Sőt, a hazánktól 
északabbra fekvő területek madarai 
számára is sok esetben Magyaror-

szág jelenti ilyen-
kor a telelőterüle-
tet. A ház körüli 
madarak emberi 
segítséggel köny-
nyebben átvé-
szelhetik a telet, 
ha folyamatosan, 
egész télen át vé-
gezzük az eteté-
süket. Az etetési 
időszak dandárja 
Magyarországon 

az első fagyok beköszöntétől, ezek 
tartós megszűnéséig (akár április kö-
zepéig) tart. Azonban az sem okoz 
gondot, ha a madáretetést − különö-
sen ha új helyen szeretnénk elindíta-
ni ezt − már az ősz beköszöntével el-
kezdjük. Főleg  akkor, ha az aszályos 
időjárás miatt gyenge volt a fűfélék 
terméshozama. A Miskolci Állatkert 
családi napján, az intézmény oktató-
termében közösen készítenek majd 
madárkalácsot, a nálunk telelő ma-
darak egyik kedvenc téli csemegéjét. 
A nap folyamán a Magyar Madárta-
ni és Természetvédelmi Egyesülettel 
és a Mályi Madármentő Állomással 
együttműködve, játékos feladatok-
kal és ismeretterjesztő előadásokkal, 
madárbemutatókkal és látványeteté-
sekkel is várják a látogatókat.

Boltot nyitott a napokban Mis-
kolcon a közismert bükki „fü-
vesember”, Bükkszentkereszt és 
Budapest után Szabó Gyuri bácsi 
teái most már a megyeszékhelyen 
is kaphatóak. A főutcai 
mintaboltban a különleges 
gyógynövények és könyvek 
mellett Gyuri bácsival is 
gyakran lehet majd talál-
kozni.

Kriza Ákos polgármester 
a megnyitón példaértékű-
nek nevezte Szabó György 
tevékenységét. Mint fogal-
mazott, ez egy identitás erő-

sítő bolt, ahol koncentrálódik a he-
lyi érték, kreativitás, ráadásul egy 
impozáns épületben. Gyuri bácsi 
lányával közösen nyitotta a mis-
kolci üzletet. Lopes-Szabó Zsuzsa 

fitoterapeuta maga is szívügyé-
nek tekinti a népi gyógyászat ter-
jesztését. – Ezek a gyógynövények 
gyógyszer alapanyagok is, tehát bi-
zonyított a gyógyhatásuk. A mai 

világban, amikor rengeteg 
kemikáliát használunk és 
nagyon sok olyan szer kerül 
a szervezetünkbe, amely-
nek nem kellene, sokat te-
hetünk egészségünkért a 
gyógynövényekkel, amelyek 
tiszta forrásból, a természet-
ből jönnek – hangoztatta. A 
boltban több mint hatvan 
féle gyógynövény közül vá-
logathatnak az érdeklődők. 

Az idei évben a Miskolci Állatkert és Kultúrpark valamint a Miskolc 
Déli Ipari Park honlapja is versenybe száll az „Év honlapja” díjért. A 
Miskolci Állatkert a turizmus, míg a Miskolc Déli Ipari Park a B2B 
kategóriában indult. Ezenfelül a MIDMAR „Guide@Hand Miskolc” 
elnevezésű alkalmazása is megméretteti magát az „Év applikációja” 
kategóriában.

Az Év honlapja ver-
senyt 14 éve rendezi 
meg a Magyar Mar-
keting Szövetség és az 
Internet Marketing 
Tagozat. A szakmai 
zsűri összesen 25 kate-
góriában szavazza meg 
az Év honlapja címet. 
Közönségdíjas pedig 
az lesz, aki az Év hon-
lapja Facebook oldalán 

a legtöbb szavazatot kapja. Szavazni november 23-ig lehet. Eredmény-
hirdetés december elején várható.

A követelményekről a következőket írják: fontos a design, annak össz-
hangja a tartalommal; fontos az összbenyomás,az újszerű tartalmi, for-
mai és programozástechnikai megoldások megjelenése az adott oldalon. 
De legalább ilyen fontos az interaktivitás, a kategóriának megfelelő tar-
talom. Nagy hangsúly van a navigáción, vagyis azon, hogy egy weblap 
mennyire áttekinthe-
tő, milyen segítséget 
nyújt egyes részeinek 
a megismeréséhez. És 
ma már egy modern 
honlapnál kulcsszó a 
reszponzivitás: a fel-
használó eszközéhez/
eszközeihez teljesen 
alkalmazkodó rugal-
mas webdesign.

Bővebb információ: www.minap.hu/cikkek/szeretne-hogy-miskol-
ci-legyen-az-ev-honlapja-tobb-kategoriaban-indultak-miskolci-cegek

Téli készülődés az állaTkerTben

múlt és jelen Miskolci napló8

Miskolcon 1886. szeptember 11-én nyitott meg a Fiú Felső-Kereskedelmi 
Iskola, a mai Erzsébet téren, a Malom-utcában. Később egy kétemeletes, Day-
ka Gábor utcai épületbe költöztek, de a századfordulóra azt is kinőtték. A vá-
ros által biztosított telken 1908-ban kezdődött meg az építkezés és az iskola 
fennállásának 25 éves jubileumát már az új, mai napig használt Hőrök te-
rei épületben ünnepelhette. Az intézmény 1925-ben Négyévfolyamú Állami 
Deák Ferenc Felső-Kereskedelmi Iskola néven kezdte meg az új tanévet. 1938-
ban kereskedelmi középiskolává szervezték. 1949-ben kereskedelmi gimná-
ziummá nyilvánították, 1951-ben közgazdasági középiskolává. 1961-ben vet-
te fel Berzeviczy Gergelynek, a reformkor híres magyar közgazdászának a 
nevét. 1968-ban a „Berzeviczy” Szakközépiskolává alakult. Ebben az évben 
indult az iskolában a vendéglátóipari tagozat.                    foTó: Mocsári lászló

akkor...

...éS moSt

a város és Térsége  
idegenforgalMának 
TörTéneTéből  

(5. rész)

szereTné, hogy Miskolci 
legyen az év honlapja? 

a miskolci főutcán nyitott boltot a füvesember
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Levegőt! Ez a szlogenje annak a 
hét napon és 700 kilométeren át 
tartó futásnak, amelyet a Nem-
zeti Egészségfejlesztési Intézet 
(NEFI) Egészségkommunikációs 

Központja szervezett, a környezet-
szennyezés megállítása érdekében. 

A „Klímafutás az élő bolygóért” 
eseménnyel a magyar iskolások, 
sportolók, orvosok és egészségfej-
lesztéssel foglalkozó szakemberek 
azt üzenik a november 30-án kezdő-
dő párizsi klímacsúcs résztvevőinek, 
hozzanak hathatós intézkedéseket a 
környezetszennyezés, a globális fel-
melegedés megállítása, a vízkész-
let megőrzése érdekében. Tegyenek 
meg mindent, hogy a gyermekeink 
is sportolhassanak a szabad levegőn. 
Az esemény fővédnöke Áder János 
köztársasági elnök.

A NEFI felkérte az iskolásokat raj-
zolják le szerintük milyen lesz a világ 
20 év múlva, ha nem állítjuk meg a 

környezet szennyezését. A rajzokat a 
hét napon át tartó futás során adják át 
a sportolóknak az érintett települések 
vezetői. A futás résztvevői csütörtö-
kön érkeztek Miskolcra, ahol csatla-
kozott hozzájuk Deák Bárdos Mihály, 
Európa-bajnok birkózó és több tucat 
iskolás, a Városház téren pedig Kiss 
Gábor alpolgármester fogadta őket.

A 700 kilométeres távot négy ult-
rafutó teljesíti. Mécs László hegymá-
szó és Náray Balázs, a Kossuth Rádió 
szerkesztő-riportere öt napon át fut, a 
Budapesttől Miskolcig tartó közel 200 

kilométeres szakaszt pedig a Nemze-
ti Egészségfejlesztési Intézet hat mun-
katársa is teljesítette, váltóban. 

A „Klímafutás az élő bolygóért” 
egy november 27-i közös futással zá-
rul. Ehhez bárki csatlakozhat, a táv 3 
kilométer és a Hősök terétől Budapest 
legöregebb akácfájáig tart, amely a 
Magyar Tudományos Akadémia előtt 
található. A célhoz szintén futva érke-
zik Kőrösi Csaba, a Köztársasági El-
nöki Hivatal igazgatója, aki az akác-
fa előtt átveszi a pályázatra beérkezett 
rajzokat.

A magyar női kosárlabda-válogatott 
tagjai Miskolcon kezdték meg a fel-
készülést az Európa-bajnoki selejte-
ző sorozatra. A hétfő délelőtti edzést 
követően a szakmai stáb és a játéko-
sok fogadták a sajtó képviselőit.

A válogatott tagjai vasárnap ér-
keztek Miskolcra, ahol megkezdték a 
felkészülést az Európa-bajnoki selej-

tezőkre. A felkészülés keretein belül 
szerdán a válogatott – melynek tag-
jai között ott van a diósgyőri színek-
ben játszó Czank Tímea és Horváth 
Bernadett is – az Aluinvent DVTK 
Miskolc ellen játszott zárt kapus, fel-
készülési mérkőzést, szombaton pe-
dig következik az első éles bevetés Iz-
land ellen, amelyre szeretettel várják 
a szurkolókat.

Miskolcon a női  
koSáRlabda-válogatott

November 18–24-ig

ÚJABB AKCIÓKKAL VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

COOP  
öblítő konc.           

alpesi rét, kék lagúna, 2 l, egységár: 314,50 Ft/l 
helyett  224,50 Ft/l , 629 Ft  helyett 

449 Ft

COOP  
zöldborsó           

gyf., 1 kg 

399 Ft

Eh. sertés- 
lapocka          
1 kg, nov. 19–21-ig 

999 Ft

NéVNAPOKRA AJÁNLJUK:
I Love Milka epres desszert 120 g, egységár: 4158 Ft/kg 499 Ft 
Tchibo Black&White őr. vák. kávé 250 g, egységár: 2396 Ft/kg, (csak COOP ABC, COOP Szuper) 599 Ft
Omnia Classic őr. vák. kávé 250 g, egységár: 2636 Ft/kg 659 Ft

TéLAPÓ CSOMAgBA FIgURÁLIS TERMéKEK NAgY VÁLASZTéKBAN KAPhATÓK!

MISKOLC

VILÁG
KÖZÉLET

... OKOSTELEFONON ÉS TABLETEN... OKOSTELEFONON ÉS TABLETEN

Kapható lesz a Lapker Zrt.  
pavilonjaiban,  
599 Ft-os áron.

A nyereményjáték fődíja  
egy kétszemélyes,  
kétéjszakás üdülés

a gyulai Hőforrás Hotel  
és Üdülőpark jóvoltából.

KErEssE DEcEMbEr ELEjéN A százévEs MúLtrA  
vIsszAtEKINtő MIsKoLcI KALENDárIuMot

Hirdetés

Egyre jobban lendületbe jön a 
DvtK jegesmedvék csapata, akik 
ellen a jelek szerint lassan már ki-
állni sem érdemes. 

November 13-án pénteken este 
Székesfehérváron verték meg 5-3-ra 
a hazaiakat, majd egy nappal később 
a vendég Corona Brasovot győzték 
le simán, öt góllal itthon, 
a jégkorong MOL Liga 

szombati játéknapján. (DVTK Jeges-
medvék – ASC Corona Brasov 7-2) 
Pár nappal később, november 17-én 
sem torpant meg a Macik lendülete: 
egy meglehetősen egyoldalú mérkő-
zésen győzték le négy góllal a Duna-
újvárost. Hab a tortán, hogy a DVTK 
Jegesmedvék csapata ezen a mérkő-
zésen belőtte idei századik találatát. 
(DVTK Jegesmedvék – Dunaújvárosi 
Acélbikák 5-1)

klíMafutás az élő bolygóért!
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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

Új ügyfélszolgálati irodát nyitott 
a MireHuKöz nonprofit Kft.

a MireHuKöz nonprofit Kft. folyamatosan tö-
rekszik a szolgáltatás színvonalának emelésére, 
partnereinek minél magasabb szintű kiszolgá-
lására, melynek következő lépcsőjeként új ügy-
félszolgálati irodát nyitott 2015. noveMber 
2-től a MisKolc józsef attila Út 53. száM 
alatt.

Nem titkolt célunk, hogy ügyfeleink jobb kiszol-
gálása érdekében most már a város két pontján 
tudjuk biztosítani ügyfélszolgálati tevékenysé-
günket, megkönnyítve ezzel a személyes ügyin-
tézését.

ügyfélszolgálati irodáinkban a következő ügyeket 
intézheti:

• Bejelentés, változás bejelentés 
• Szerződéskötés
• Szerződésmódosítás 
•  Felvilágosítás kérés: gyűjtési napokról, lomtala-

nításról, hulladékudvar igénybevételéről

•  Többlethulladék elszállítására alkalmas zsák vá-
sárlása 

• Szelektív hulladékgyűjtő zsák igénylése
• Szelektív hulladékgyűjtő edény átvétele
• Számlázással kapcsolatos ügyintézés
• Számlabefizetés akár bankártyás fizetéssel is
Akik nem a személyes ügyintézést választják, azok 

részére a már megszokott telefonos és elektronikus 
elérhetőségeinken állunk továbbra is rendelkezésre.

Kérdésekkel, észrevételekkel forduljanak bizalom-
mal kollégáinkhoz az alábbi időpontokban és elérhe-
tőségeken:

ügyfélszolgálat nyitva tartása Miskolc, józsef at-
tila utca 53. sz. alatt:

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8.30–16.30, szerda: 
8.00–20.00.

ügyfélszolgálat nyitva tartása a Miskolc, erenyő út 
1. sz. alatt:

Hétfőtől péntekig: 8.00–16.00-ig

felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a szerdai napon 8.00-20.00 óráig tartó  
személyes ügyintézésre  kizárólag a józsef attila út 53. szám alatti ügyfélszolgálatunkon van lehetőség.

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

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

Bonyhádi edények  
széles választékBan 

kaphatók!

Apróhirdetés
ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar-
to nozás, lambéri ázás, filagóriák, elő-
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Velux ablakok 
beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.
nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot és korábban ács mellett dolgo-

zó segédmunkást keresek Miskolc és 
környékére, nem csak tetőn végzen-
dő munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.
Hi-sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hupont.hu, 
Bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru-
ház I. emelet. Nyitva: h–p: 9–14 óráig, 
sz: 9–12 óráig.
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programajánló
program/közélet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
November 23. | 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 Mérkőzés 21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 20.22 Prog-
ramPont 21.30-05.00 Képújság

november 24. | kedd 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Sportpercek 19.00 
Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Mérkőzés 21.00 Mis-
kolc Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 21.22 ProgramPont 21.30–05.00 Képújság

november 25. | szerda 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 19.00 
Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Helyzetkép 20.30 Mis-
kolc Ma ism. 20.50 Időjárásjelentés 20.52 ProgramPont 21.00-05.00 Képújság

november 26. | 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 Mérkőzés 21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 21.22 
ProgramPont 21.30-05.00 Képújság

november 27. | péntek 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 Programpont 18.30 Egészségper-
cek 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Miskol-
ci Napló ism. 19.45 Kedvenceink 20.00 Miskolc Ma ism. 20.20 Időjárásjelentés 20.22 
ProgramPont 20.30–07.00 Képújság

november 28. | 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 
Comment 20.30 Film 22.30–07.00 Képújság

november 29. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.30 Hívőszó 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 
19.30 Helyzetkép ism. 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.30-05.00 Képújság 

Feledy-ház
November 21. 14-19 óra. INDIA MESÉL. 

Tárlatjáték Seres László festőművész 
képei között. A Herman Ottó Múzeum 
és a Múzsák Kertje Alapítvány közös 
rendezvénye. Nemrégiben nyílt meg 
Seres László kiállítása a Miskolci Galé-
ria Feledy-házában, melyhez a tárlat-
játék programja kapcsolódik. A világ-
járó művész és restaurátor 1994 óta a 
teleket Indiában, Bombayban töltöt-
te, ahol egy indiai kollegájával resta-
urátor műhelyt alapított.  

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

Szent Cecília napjához kapcsolódóan. 
Művészetek Háza
November 21. 19 óra. BULFEST 2015 - 

BOLGÁR ZENEI ÉS NÉPTÁNC EST.  Im-
máron több éves hagyománnyal ren-
delkezik a Bolgár Ifjúsági Néptánc és 
Népzenei Fesztivál, melyet már csak 
BULFEST-ként emlegetnek. A rendez-
vény a Bolgár Ifjúsági Egyesület által 
működtetett két tánccsoport, a Jantra 
és a Roszica bolgár ifjúsági és gyerek 
táncegyüttesek önálló estje, amelyen 
1997. óta hazai és külföldi előadómű-
vészek lépnek fel a táncegyüttesek 
mellett.

November 22. 18 óra. DUMASZÍNHÁZ 
– DUMA AKTUÁL. Fellépők: Hadhá-
zi László, Kovács András Péter, Litkai 
Gergely és Wahorn András, a műsor-
vezető Lovász László.

November 26. 19 óra. FÁBIÁN JULI & ZOO-
HACKER. A két különböző műfajból ér-
kező zenész koncertezik a MÜHÁ-ban. 
Számaik különlegességét az adja, 
hogy egyrészt a hagyományos zenei 
műfajok mellett szinte az összes mo-
dern irányzat teret kap bennük. Más-

részt a régebbi stílusjegyek újraértel-
meződnek a mai modern felfogás és az 
elektronikus hangszerelés által. 

November 27. 17 óra. MISKOLCI ADVENT A 
KISHARANG EGYÜTTESSEL. Egy est a fo-
gyatékkal élőkért.  A koncert összefogó 
és záróeseménye a fogyatékosok szá-
mára meghirdetett rajzversenynek. 

November 28. 18 óra. ÉRZÉS-HAGYO-
MÁNY-ŐRZÉS A Szinvavölgyi Nép-
táncműhely és a Szinva Art Társulat 
produkciója. Közreműködik: A Tény-
leg Zenekar. Rendező: Maródi Attila. 

Lévay József szobra
November 22. 11 óra.  Koszorúzás Lévay 

József  ‚48-as forradalmár, költő és köz-
életi személyiség születésének 190. év-
fordulója alkalmából a költő szobránál.

Egyetemi Könyvtár, olvasói tér
November 25. 17 óra. Kövesdi Miklós 

Gábor (író, humorista, műfordító, a 
Stand UP Brigád tagja) „SpongyaBob-
tól Wodehouse-ig - A humor fordítá-
sa a gyakorlatban”című előadása.

HOM papszeri kiállító épület
November 26. 17 óra. Az én világom - 

Murvai György kiállításának megnyi-
tója. A kiállítást megnyitja: Viga Gyu-
la egyetemi tanár.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
November 26. 16 óra. A Lévay centená-

riumi projekt sajtótájékoztatója és ki-
állításmegnyitó. A Lévay centenáriu-
mi projekt indulása. 

Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár 
November 25. 16 óra. A Romano Teatro 

Kulturális Egyesület roma irodalmi, 
zenei örökséget bemutató műsora. 

November 26. 16.30 óra. Miskolc Életigen 
Program. Önértékelés: Ön értékel! És? - 
Mit, hogyan, miért? Az Életmóddal az 
Egészségért Alapítvány programja. 

nehéz Károly önkormányzati képviselő és Bal-
la Béla körzeti rendész, közös lakossági fogadó 
órát tart 2015. november 24-én (kedden), 17 órá-
tól a Tapolcai Általános Iskolában. 

Kovácsné Budai mária önkormányzati képvi-
selő, lakossági fogadó órát tart 2015. november 
30-án (hétfőn), 16 órától a Gyarmati Dezső Álta-
lános Iskolában (volt Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola), Bihari György körzeti rendész, és Lénárt Péter kö-
zösségi rendőr részvételével. 

Eperjesi Erika önkormányzati képviselő, 2015. 
november 30-án, 17 órakor a Megyei Könyvtár-
ban lakossági fogadó órát tart, Vas Zoltán körze-
ti rendész, Szesztai Sándor közösségi rendőr és 
Godó Ákos a Városgazda munkavezetője részvételével.

glatz Katalin önkormányzati képviselője la-
kossági fogadó órát tart 2015 december 2-án 17 
órától a Kazinczy Ferenc Iskolában (Középszer 
utca 3 szám). A fogadóórán jelen lesz Lukács 
Viktor körzeti rendész. 

KépVISELőI fOgAdÓ ÓRáK 

lomtalanítás - 48. hEti ütEmtErv
November 23. | hétfő. Be-

rekalja: Bartók B., Békés, 
Berekalja, Berkenye, Bla-
ha L. 1-10, Bródy S., Bükk, 
Csanyik, Csemete, Csendes, 
Endrődi S., Eper, Erdő, , Fé-
nyesvölgyi, Haller Gy., Hárs-
fa, Havas, Hegyes, Homok, 
Honvéd, János, Juhász Gy., 
Karabély, Karinthy F., Kö-
kény, Körmöci, Majláth I., 
Móra F., Puskás T., Rozgonyi 
P., Somlyó Z., Székely, Szik-
la, Tapolcarét, Tópart, Tölgy, 
Vár, Vasverő 

Alsóhámor Lillafüred: 
Erzsébet sétány, Szeleta, Vá-
sárhelyi I.

november 24. | kedd. Új-
győri főtér- Gyula u. közti 
terület: Acél, Böngér, Fém, 
Győri k. 103-147, Gyula 1-13, 
2-14, Kabók L., Kalapács, 
Kavics, Kohó, Réz, Vas

Előhegy, Pereces: Akna, 
Almás, Annabánya telep, 
Bánya, Dalárda, Előhegy, 
Erenyő völgy, Farbaky I., Fü-
lemile, Gitár, Hegedű, Jónás-
hegy, Koncsorgó, Lant, Lu-

gas, Meggyes, 
Pecér völgy, 
Péch A., Pün-
kösdhegy, Szén, 
Taksony, Tárna 
tér, Vasút

november 26. |  
csütörtök. Bükkszentlászló

Komlóstető Ládi telep, 
Szeder u. társasházak 

Tatárdomb: Bánát, Blaha 
L. 15-23, Bodrogi Zs. Bol-
dog, Boróka, Cinka Pan-
na, Csákány, Csavar, Csille, 
Fenyves, Mária, Mogyoró, 
Mongol, Muhi, Tatár köz, 
Tatárárok, Tokaji F., Üllő, 
Verseny

november 27. | péntek. Bul-
gárföld: Andrássy 98-102, 
Bertalan társasházak, Fazola 
H., Kiss tábornok 2-26, Sta-
dion, Szarkahegy társashá-
zak

Testvériség-Daru u. köz-
ti terület: Daru, Görögszőlő 
2-30, Nemzetőr, Tátra, Test-
vériség, Torontáli

Andrássy u. 51-59, Számo-
zott u. társasházak

Idén a diósgyőri plébánia-
templomban rendezik meg 
a miskolci katolikus egy-
házi kórusok Szent Cecília 
napi hangversenyét novem-
ber 22-én, 16 órai kezdettel. 
A hangverseny utáni szent-

misén az összevont kórusok 
énekelnek.

A Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége, a Magyar Polgá-
ri Együttműködés Egyesület 
és a Professzorok Batthyány 
Köre rendezésében kerül sor az 

„Idők jelei” című vitaanyagot 
bemutató kerekasztal beszélge-
tésre november 26-án, 18 órá-
tól az Avasi Gimnázium Szín-
háztermében. Beszédet mond: 
Balog Zoltán miniszter, Osztie 
Zoltán, a KÉSZ országos elnö-

ke és Záborszky Kálmán. Há-
zigazda: Kriza Ákos polgár-
mester. Szombaton, 28-án a 
reggel 7 órai szentmisét mutat-
ják be Kelemen Didák boldog-
gáavatásáért a minorita rend-
ház emeleti hittantermében.

A kubai mulatók forró, szi-
varfüstös éjszakáinak sztár-
ja, a kubai nép első számú 
kedvence, a Habana Social 
Club zenekar adott ízelítőt 
szerdán este a Művészetek 
Házában a hamisítatlan, 
karibi életérzésből. 

Aki járt már Kubában, át-
élhette azt a különleges él-
ményt, amit egy-egy helyi 
zenekar élő fellépése nyújt. 
Érezhetjük, hogy a sok 
megpróbáltatáson átesett 
nép életösztöne töretlen, ze-
néjük minden pillanatban 
az élet feltétlen szeretetét, a 
boldogság keresését hirdeti. 
Minden daluk egy élet igaz 
története, olyan egyedülálló 
előadásmódban, amely ma-
gával ragadja a nézőt, és el-
repíti a karibi szigetre.

A több mint fél évszázados 
múlttal rendelkező Habana 
Social Club az évtizedek so-

rán többször megújult. Cle-
mente Hechevarria és Rubén 
Gonzalez alapítók szerint: „A 
kubai nép életéhez, sorsához, 
emlékeihez egy-egy dal kötő-
dik, amelyek a világ minden 
emberéhez szólnak. Kivé-
tel nélkül mindenki magáé-
nak érezheti a mi bánatun-
kat és boldogságunkat. Ez a 
zenei örökség óriási alázatot 
és felelősséget kíván tőlünk, 
előadóktól.”

A zenei utazáson felcsen-
dültek a legnagyobb kubai 
slágerek: Flor palida, Chan 
– Chan, Bailando, Vivir Mi 
Vida, Che commandante, 
Guantanamera, Caballo vie-
jo, Represent Cuba, vagy a Se 
que te amo, amit Ricky Mar-
tin is feldolgozott. Az autenti-
kus díszlet, a kubai táncosok, 
a színes jelmezek, a havannai 
hétköznapok hangulatát feli-
déző vetítés is felejthetetlen-
né varázsolták az előadást.

Az egyik legismertebb 
operett, az immár százéves 
Csárdáskirálynő miskol-
ci vonatkozásait bemutató 
kiállítás nyílt szerdán dél-
után a Színháztörténeti és 
Színészmúzeumban. 

Ady Endre írta 1902-ben: 
„Ne tessék elütni annyival a 
dolgot, hogy itt operett szól 
hozzánk, édes, naív és bo-
londos. Az operett voltakép-
pen a legkomolyabb színpadi 
műfaj, a legszebb és legsza-
badabb, mellyel királyokat 
üthetünk veszedelem nélkül 
nyakon, s mely tartalmas, öt-
letes, újítni vágyó lelkekben 

születve, többet rombolhat e 
korhadt világból s jobban ké-
szítheti a jövendő jobbat – öt 
parlamenti obstrukciónál.”

A Színészmúzeum új kiál-
lítása a 100 éves Csárdáski-
rálynő miskolci vonatkozá-
sait mutatja be. A világhírű 
Kálmán Imre-operett be-
mutatójának centenáriumán 
fotók, jelmeztervek, műsor-
füzetek, plakátok, szöveg-
könyvek segítségével idézik 
meg a mű miskolci előadá-
sait, az egykori Szilviákat, 
Stázikat, Bónikat - Honthy 
Hannától Galambos Erzsin 
át Komáromy Éváig, Latabár 
Kálmántól Szervét Tiborig. 
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Egyházi hírEK, EsEményEK

november 22. vasárnap. 
Az ELTörT KorSó - 
vígjáték 15:00 | KAMARA 
Bérletszünet Jegyvásárlás

VáNyA BáCSI - színmű 
19:00 | JÁTÉKSZÍN Jegyvá-
sárlás

SoMNAKAj - zenés 
roma sorsjáték gypsy mu-
sical 19:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Jegyvásárlás

november 25. szerda. 
HoVá LETT HófEHér? 
- táncbeavató gyerekeknek 
10:00 | JÁTÉKSZÍN Jegy-
vásárlás

ToSCA - opera 19:00 
| NAGYSZÍNHÁZ Lehár 
Alap, Arany, Ezüst bérlet 
Jegyvásárlás

november 26. csütör-
tök. ToSCA - opera 18:00 | 
NAGYSZÍNHÁZ Hermann 
ifj. bérlet Jegyvásárlás

november 27. péntek. 
MoMo - zenés mesejáték 
Michael Ende regénye alap-
ján 17:00 | KAMARA Be-
mutató előadás Jegyvásárlás

ToSCA - opera 19:00 | 
NAGYSZÍNHÁZ Földes ifj. 
bérlet Jegyvásárlás

november 28. szombat. 
MoMo - zenés mesejáték 
Michael Ende regénye alap-
ján 11:00 | KAMARA Bér-
letszünet Jegyvásárlás

A NAGy GATSBy - ro-
mantikus pop art táncjáték 
19:00 | KAMARA Egressy 
Arany, Ezüst bérlet Jegyvá-
sárlás

EGy CSóK éS MáS 
SEMMI - zenés komédia 
két részben 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Katona Alap, 
Arany, Ezüst bérlet Jegyvá-
sárlás

a misKolci nEmzEti 
S Z Í N h á Z  M Ű S O R A 
n o v e m b e r  2 2-2 8 .

KuBai élEtérzés 

jubileumi kiállítás



Kamion és kisteherautó 
ütközött 

Kamion és kisteherautó ütközött november 12-én az északi 
elkerülőn, a balesetnek sérültjei is voltak. Információink szerint 
egy külföldi rendszámú – állítólag orosz – kamion próbált meg-
fordulni, késő délután az északi elkerülőn, Sajószentpéter felé, a 
Sajó-híd után nem sokkal, amikor a kisteherautó belehajtott. Az 
autó sofőrje a nagy ködben valószínűleg nem látta a kamiont, 
ami ekkor már keresztben állt az úton. Úgy tudjuk, a kisteher-
autó sofőrjének eltört a bokája, s a mellette ülő utast is kórházba 
szállították a helyszínre érkező mentők.

Több méteren át tolta a Fordot maga előtt

Személyautó és villamos ütközött november 14-én délben 
Miskolcon, az Újgyőri főtérnél. A helyszínelés idejére szünetelt 
a villamosforgalom. A Ford személyautó vezetője Diósgyőr irá-
nyából érkezett a lyukói kereszteződéshez, ahol balra fordulva 
a villamos elé hajtott, amely több méteren keresztül tolta maga 
előtt az autót. A balesetben hátsó ülésen utazó kisfiú könnyeb-
ben sérült. A helyszínelés idejére a villamos forgalmat leállítot-
ták, az utasokat villamospótlóval szállították.

Lakástűz Miskolcon 
a Klapka utcában

Többemeletes lakó-
épületben gyulladt ki no-
vember 16-án egy hetedik 

emeleti lakás Miskolcon, a Klapka utcában. A B.-A.-Z. Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint használati 
tárgyak égtek a lakás erkélyén. A káresethez a miskolci és a ka-
zincbarcikai hivatásos tűzoltókat, valamint a katasztrófavédelmi 
műveleti szolgálatot riasztották. Az egységek két vízsugárral és 
kéziszerszámokkal rövid időn belül eloltották a tüzet, majd át-
vizsgálták az épü-
letet, amelyet a be-
avatkozás idejére 
negyven lakónak 
kellett elhagynia. 
A tűz a lakórészre 
nem terjedt át, az 
eset során nem sé-
rült meg senki.

Nagy erejű szél okozott károkat
Több mint hatvan bejelentés érkezett a B.-A.-Z. Megyei Ka-

tasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítási ügyeletére az 
erős szél miatt november 18-án délutántól. A miskolci hivatá-
sos tűzoltók huszonegy műszaki mentésben vettek részt, főként 
fakidőlések miatt kellett beavatkozniuk.  A Téglagyári utcában 
az erős szél miatt kidőlő fa a közeli villanyvezetéket is megron-
gálta, a Szent Imre téri káresetnél a tűzoltók nem vonultak ki, a 
seriffek biztosították a helyszínt.

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, valaki ki akarja játszani, 
és a saját haszna reményében kihasználja a jóhiszeműségét. 
Lehet, hogy itt az ideje a saját kezébe venni az irányítást és 

nem engedni másoknak. Lesznek, akik segítik a nehéz úton. 

Bika (április 21 - május 20) Még nem futott ki az időből, de 
azt is érzi, hogy tartania kell magát a tempóhoz, ha meg akar-
ja valósítani a terveit. Ne gondolkodjon túl sokat, a cselekvés-

nek van itt az ideje, most végre beérhetnek a dolgai. 

Ikrek (május 21 - június 21) Ha minden az elképzelései szerint 
alakul és soha semmivel nem kell megküzdenie, nem is tud 
fejlődni. Tekintsen úgy a kihívásokra, mint érdekes tapaszta-

latokra. Le kell tennie valamit az asztalra, hogy komolyan vegyék.

Rák (június 22 - július 22) Ha valaki csak egyik pillanatról a 
másikra él, akkor talán nincsenek kötelességei, de nincs biz-
tos nyugvópontja sem. Ne csak az egyik oldalát nézze a dol-

goknak, hiszen Ön is tudja, hogy mindennek meg kell fizetni az árát. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) A magad feje után megy, 
mert így ha rossz irányba indul is, tudja, hogy a saját útját 
járja. Egy ilyen utazás érdekes tapasztalatokat rejthet. Olyan 

munkáról álmodozik, ahol a magad ura lehet, de a felelősség megijeszti. 

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Szeretne már végre 
egy kis pihenőt tartani, de a helyzet most nem ennek meg-
felelően alakul. A héten még egyben kell tartania a dolgokat, 

de a hétvégén már kicsit fellélegezhet. Menj magabiztosan előre.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Úgy érezheti, hogy 
ugyanazokat a köröket futja, és nem tud ötről a hatra jutni. Le-
het, hogy egy kicsit érdemes eltávolodnia a problémától, hogy 

a teljesebb képet lássa. Az ösztöneire hallgasson, azok nem viszik tévútra. 

Skorpió (október 24 - november 22) Valaki Öntől várja a meg-
oldást a saját gondjaira, de meg kell értenie, hogy ebben nem se-
gíthet neki. Mindenki a saját sorsáért felelős. Határozott lépések-

re szánja el magát, és nem biztos, hogy ezekben mindenki támogatja.

Nyilas (november 23 - december 21) Ha makacs, az némely 
esetekben abban is segíthet, hogy végül elérje, amit akart. 
Valaki fontos feladattal bízhatja meg, de nem biztos benne, 

hogy teljesíteni tudja. Nem véletlenül választották ki, higgyen magában.

Bak (december 22 - január 20) Itt az ideje, hogy a megszo-
kott út helyett valami mást próbáljon ki, még akkor is, ha erre 
senki nem kötelezi. Az új élmény sokat segíthet abban, hogy 

egy kicsit felrázza magát és új tapasztalatokat szerezzen.  

Vízöntő (január 21 - február 19) Úgy érzi, kötelességei van-
nak, amelyeknek eleget kell tennie, még akkor is, ha nincs túl 
sok kedve ehhez. Ha túlesik a dolgon, jobban fogja érezni ma-

gát. Ez most elégnek bizonyulhat, hogy lendítsen a karrierjén.

Halak (február 20 - március 20) Hiába orvosol egy prob-
lémát, az újra és újra felbukkan, és mintha egyre súlyosabb 
lenne. Most már nincs más lehetősége, mint végleges megol-

dást találni rá. Ne halogasson tovább egy fontos beszélgetést. 

Mikulás
1
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A görögök egyik legfontosabb nemzeti ünnepére, az „OXI” azaz a NEM napjára emlékezett múlt szombaton a Miskolci Gö-
rög Nemzetiségi Önkormányzat a Karacs Teréz Leánykollégiumban. 1940. október 28-án hajnalban Emanuelle Grazi görög-
országi olasz diplomata diktátumot adott át Ioannis Metaxas görög miniszterelnöknek, az olasz csapatok szabad átvonulását, a 
stratégiai pontok olasz kézre adását követelve. Metaxas csak egy NEM-et mondott az olasz ultimátumra és ezzel kezdetét vette 
a görög-olasz háború, amely a görögök győzelmével végződött. A NEM évfordulója a görög nemzeti öntudat, a bátorság és ki-
tartás jelképe.                                                                                                                                                                       FoTó: Mocsári LászLó

Forró NyoMoN

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben a Mikulás néhány 
külföldi elnevezését rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, 
egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb december 22-én 
éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hu-
nyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes meg-
fejtéseket beküldők között egy-egy december elején meg-
jelenő, 2016-os Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K
AL

EN
DÁ

RI
U

M
 –

 2
01

6
M

IS
K

    
   L

CI
 

59
9 

Ft

KALENDÁRIUM
MISK       LCI 

2016

Ebben az évben november 26-án indul az első, december 16-
án pedig az utolsó Mikulásvonat. Idén is találkozhatunk a Mi-
kulás mellett más mesehősökkel: Vukkal, Karakkal, Süsüvel, 
Gru-val és az egyik Minyonnal is a helyszínen. Az elmúlt 12 év-
ben 160 ezer gyerek és kísérője utazott a Mikulásvonaton. 

idén is elindulgörög üNNep

A  hét fotója
F. KaderjáK csiLLa    
FeLvéTeLe


