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Nagy-Korsát KizártáK
tompa 
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a MIskolcI baloldaloN
Marakodás

2.
oldal

a Jobbik hetek óta tartó, példátlan támadássorozatot in-
tézett a miskolci nyugdíjasok ellen. az egyes miskolci job-

bikos politikusok felháborító nyilatkozatai nyomán kialakult helyzetet, kriza ákos polgármester kérésére, rendkívüli frak-
cióülésen elemezte a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja. 

3.
oldal

Elég a miskolci nyugdíjasokat ért 
jobbikos politikai 

támadásokból!

Átadták a Gyarmati Dezső 
sportiskolát

Teljesen megújult és egy korszerű tor-
nacsarnokkal is kibővült az egykori Bár-
sony-Hunyadi általános Iskola Hunyadi 

Mátyás Tagiskolája. az intézmény a 
miskolci származású háromszoros 
magyar olimpiai bajnok vízilabdázó, 
Gyarmati Dezső nevét vette fel.

3.
oldal

az év végi ünnepekre idén is ünnepi díszbe öltözik Miskolc belvárosa. kedden este még 
csak kipróbálták a díszkivilágítást, hétvégére azonban már hivatalosan is felgyúlnak az ad-

vent fényei. lesznek régebbi, ismert látványelemek és lesznek újak – a Városház 
tér platánsorát például 140 új ledfüzér világítja meg. Új fényfüzéreket kapnak a 
fekvőtuják. A hagyományoknak megfelelően, idén is a Széchenyi utcát, a Szinva 
teraszt, a Hősök terét és a Déryné utcát látják el díszvilágítással.

5.
oldal

adventi díszben a belváros



Az MSZP–DK–Együtt–Miskolc 
Lokálpatrióta Egyesület miskolci 
önkormányzati frakciója a héten 
kizárta tagjai sorából Nagy-Kor-
sa Judit önkormányzati képviselőt, 
mert nem mondott le mandátumá-
ról, amikor az Együtt-ből átlépett a 
DK-ba.

Az önkormányzati választáson az 
MSZP, a DK, az Együtt és a Miskolc 
Lokálpatrióta Egyesület közös egyé-
ni választókerületi jelölteket és közös 
kompenzációs listát állított. A pártok 
és a civil szervezet között kötött vá-
lasztási együttműködési megállapo-
dás alapján a választási kompenzációs 
lista összeállításakor vezérlő elv volt, 
hogy a pártok mindegyike legalább 
egy mandátumot szerezhessen, azaz 

képviselhesse pártja választóit Mis-
kolc önkormányzatában – olvasható 
az MSZP és az Együtt közös közlemé-
nyében. 

Nagy-Korsa Judit a közös listáról, 
az Együtt képviseletében került be a 
közgyűlésbe. Azzal, hogy kilépett az 
Együtt-ből, belépett a DK-ba, s köz-
ben a mandátumáról nem mondott 
le, felrúgta a pártok közötti megálla-
podást, felülírta a választók akaratát, 
hiszen megfosztotta az Együtt-et attól 
a jogától, hogy önkormányzati kép-
viselőn keresztül képviselhesse azo-
kat az embereket, akik pont az Együtt 
miatt adták le voksaikat jelöltjeinkre 
– érveltek az MSZP és az Együtt he-
lyi vezetői.

– Sajnálattal értesültem arról, hogy 
az MSZP-ben ülő frakciótagok kizár-

tak a szocialisták és a DK által alkotott 
frakcióból annak ellenére, hogy képvi-
selői munkámmal kapcsolatban sem-
milyen kifogást nem tudtak felhozni. 
A pártok közötti vagy a pártokon be-
lüli, személyeskedő marakodás sem-
miképpen sem szolgálja a miskolciak 
érdekeit, márpedig ezeknél az érde-
keknél nincs, nem lehet fontosabb egy 
politikus számára. Én dolgozni aka-
rok, és a Demokratikus Koalícióban 
ezt megtehetem anélkül, hogy balol-
dali-liberális elveimet föladnám. A DK 
tagjaként – és nem függetlenként! – a 
2014-es választásokon megfogalma-
zott közös célok érdekében bármikor 
készen állok az együttműködésre a ha-
sonló értékrendet képviselő pártokkal 
és emberekkel – kommentálta kizárá-
sát közleményében Nagy-Korsa Judit.

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

Nem lehet egyszerű manapság hit-
hű baloldali szavazónak lenni. Nem 
elég, hogy a követhetetlen tevékenységet 
folytató, kicsi, meg még kisebb balolda-
li formációknak már szinte egyáltalán 
nincsenek valós válaszaik az ország 
problémáira. Nem elég, hogy ezen okból 
lassan elfogy mögülük a mérhető társa-
dalmi támogatottság (Lásd lentebb Ko-
vács egykori külügyér, pártelnök meg 
még sok minden óvó figyelmeztetését, 
miszerint az MSZP akár a parlament-
ből is kieshet) – a jelek szerint saját ma-
guk sem nagyon hajlandók beletörőd-
ni, hogy akadhatnak még néhányan, 
akik valami rejtélyes okból megbíznak 
bennük. Mint az egyszeri székely, aki-
nek elverte a jég a szőlőjét, a maradékot 
meg maga vágta ki, mondván: „Lássuk 
Uram Isten, mire megyünk ketten!” 

Miskolcon már a tavalyi választáso-
kon is komoly kihívások elé állították az 
eligazodni kívánó baloldali választót. 
Emlékezhetünk a huzavonára, hogy 
akkor most az Együtt meg a PM (mert 
ez két külön párt ám, csak azt nem tud-

ja senki, mi a különbség köztük!) támo-
gatja-e Pásztor Albertet, vagy nem, ott 
lehet-e a logójuk a Pásztor-plakátokon, 
vagy nem… Aztán Simon MSZP-párt-
elnök üzent hadat Fedor Vilmos koráb-
bi harcostársnak, azon okból, mivel an-
nak a neje lelkesen és önállóan, elindult 
polgármester-jelöltnek. Fedort nemigen 
lelkesíthette fel a kilátásba helyezett 
(párt)fegyelmi eljárás, és haladéktanul 
kilépett az MSZP-ből, mert hát rend a 
lelke mindennek. A nem túl sikeres vá-
lasztási szereplést követően aztán, egy 
ideig szokatlan csend honolt a miskolci 
baloldal háza táján. Nemrégiben azon-
ban az Együtt színeiben listás közgyű-
lési mandátumhoz jutott Nagy-Kor-
sa Juditban feltámadt a kalandvágy, s 
jelezte, hogy átigazol a Demokratikus 
Koalícióba. Ott kezdődtek a problé-
mák, hogy az Együtt-nek köszönhető 
közgyűlési mandátumát viszont nem 
kívánta visszaadni, amiben az ő részé-
ről lehet logika, mások szerint azonban 
nincs. Ezek közé tartozik Simon miskol-
ci MSZP-elnök és Tóth László miskolci 
Együtt elnök is, akik közleményben tu-
datták, hogy kizárják a miskolci köz-
gyűlés baloldali frakciójából a DK-hoz 
igazolt képviselőt. Erre némi kivárás 
után muszáj volt megszólalnia a DK 
ismert miskolci politikusainak kb. öt-
ven plusz egy százalékát képező Tompa 
Sándornak is, aki azzal ijesztette meg 
a helyi társadalmat, hogy ő meg akkor 
magától lép ki! A baloldali frakcióból, 
amelynek ilyen módon már alig-alig 
van frakció formája, de hát ki tudja, mi 
jön még...

MáMa Már NeM  
hasad toVább?

Marakodás  
a miskolci baloldalon

Nagy-korsát kizárták, tompa kilépett

Tompa Sándor DK-képviselő később szintén 
közleményben tudatta: szomorúan olvasta az 
MSZP miskolci elnökének levelét, melyben tájé-
koztatja a polgármestert Nagy-Korsa Judit frak-
cióból való kizárásáról. - Első reakcióm: ez már 
nem az a frakció, melyet 2014-ben, közös érték-
rendünk alapján megalakítottunk. Ezért nem is 

meglepő, kilépek a Simon Gábor által vezetett 
frakcióból. Sajnálom, hogy a képviselő asszony 
szeptemberi bejelentése óta tett együttműködé-
si javaslatainkról az MSZP nem volt hajlandó 
tárgyalni. Vallom, hogy a pártok közötti vagy 
a pártokon belüli, személyeskedő marakodás 
semmiképpen sem szolgálja a miskolciak érde-

keit. Folytatom képviselői munkámat és kép-
viselem a Demokratikus Koalíció programját. 
Magam is azon vagyok, hogy a 2014-es válasz-
tásokra közösen megfogalmazott célok megva-
lósuljanak, ennek érdekében együttműködök a 
hasonló értékrendet képviselő pártokkal, szer-
vezetekkel és emberekkel – fogalmazott.

„ez már nem az a frakció, melyet 2014-ben megalakítottunk”

A következő választáson kieshet a MSZP a parlamentből 
– nyilatkozta nemrégiben Kovács László korábbi pártel-
nök a Magyar Idők-nek. Úgy vélte, nem a fiatalítással, a 
teljesítmény hiányával van a baj a szocialistáknál.

Olvasom a közvélemény-kutatási adatokat, 10 százalék alá ment az MSZP, 
lassan a parlamentbe jutása is kérdésessé vált – fogalmazott a szocialista po-
litikus, aki szerint a támogatottság csökkenésének egyik oka a pártban lévő 
idősebb szakemberek háttérbe szorítása.

Ha arra jó vagyok, hogy nemzetközi konferenciákon, Európát érintő kér-
désekben állást foglaljak, nem esik jól, hogy a saját pártomban nélkülözik a 
tanácsaimat, pedig az MSZP-t többször is választási győzelemre segítettem – 
panaszolta a volt külügyminiszter. Kovács László véleménye szerint a tehetség-
nek, a felkészültségnek, a tapasztalatnak és a teljesítménynek kellene számítani 
a pártban, mert ezek nélkül nem lehet jól működtetni a szervezetet. Azt is ki-
emelte, nagyon fontos, hogy a pártvezetés hitelessége, tisztessége megkérdője-
lezhetetlen legyen, ne kerüljenek gyanús, zűrös ügyekbe és megalapozott gya-
nú se merüljön fel velük kapcsolatban.

kovács: „az MsZP kieshet  
a parlamentből”

Gréczy Zsolt, a 
Demokratikus Koa-
líció szóvivője érdek-
lődésünkre úgy nyi-
latkozott: tudja mi 
történt Miskolcon, a 
DK abban lett volna 
érdekelt, hogy a baloldali egységet fenn-
tartsák Miskolcon is, de tudomásul ve-
szik, ha ezt az MSZP és az Együtt nem 
akarja. 

Szűcs Erika, a Demokratikus Koalí-
ció megyei képviselője egy sajtótájékoz-
tatón kérdésünkre 
azt mondta a mis-
kolci baloldal szét-
eséséről: a választók 
eddig sem nagyon 
tudták, hogy a bal-
oldalon ki melyik 

pártnak a tagja. – Nem mi kezdemé-
nyeztük ennek az együttműködésnek 
a felbontását. Én azt gondolom, hogy 
miután közös listán indult mindenki, 
nem hiszem, hogy van olyan kevésbé 
tájékozott választópolgár Miskolcon, 
aki meg tudja mondani, hogy a balolda-
li összefogás képviselői közül ki melyik 
küldő-szervezetet képviselte – hangoz-
tatta a politikus. 

A Lehet Más a 
Politika koráb-
bi, miskolci pol-
gármester-jelöltje, 
Csontos Róbert sze-
rint, ami ma a bal-
oldalon történik, az 
nem szolgálja a miskolciak érdekeit. 
– A miskolci balliberális oldal szét-
szakadásával azt látjuk a városban, 

mint az országban is. Ezek a ballibe-
rális pártok csak egymással mara-
kodnak, vitatkoznak és nem a város, 
az ország gondjaival foglalkoznak. Az 
LMP nem ilyen párt szeretne lenni. 
Azt szeretnénk, hogy a baloldali vá-
lasztóknak az LMP maradjon az iga-
zi választási lehetőség – nyilatkozta a 
korábbi polgármester-jelölt. 

Létszámát tekintve eddig a baloldali 
összefogás volt az erősebb ellenzéki erő 
a miskolci közgyűlésben. A mostani sza-
kadással viszont már a Jobbik-frakció-
ban van több képviselő. Az MSZP négy 
képviselőjével megőrizte frakcióját, mi-
vel a frakcióalakításhoz minimum 3 
képviselő kell. Nagy Korsa Judit és Tom-
pa Sándor a következő, decemberi köz-
gyűlésen várhatóan már független kép-
viselőként lesz jelen.

„Miskolcon megszűnt a baloldali összefogás”

2014-ben még Együtt

Simon – Nagy-Korsa - Összefogás.  
Eddig tartott.
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Teljesen megújult és egy korszerű tornacsarnokkal is ki-
bővült Miskolcon az egykori Bársony-Hunyadi Általános 
Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskolája, amely a 2015/2016-os 
tanévtől sportiskolaként működik tovább. Az intézmény 
a miskolci származású háromszoros magyar olimpiai baj-
nok vízilabdázó, Gyarmati Dezső nevét vette fel.

Az átadóünnepsé-
gen részt vett a névadó 
lánya, Gyarmati And-
rea is, aki köszöntőjé-
ben elmondta, nagyon 
boldog, hogy édesapja 
nevét viselheti az in-
tézmény. – Jobban sze-
rettem volna őt elkísér-
ni erre az eseményre, 
de két éve elment kö-
zülünk. Mindig szere-
tettel emlékezett szülővárosára, Mis-
kolcra. Bízom benne, hogy az ő nevét 
viselő iskolából számos olyan diák 
kerül majd ki, aki olimpikon lesz, 
mint ahogy ő is volt – fogalmazott. 

Kriza Ákos polgármester kiemelte, 
hogy az európai uniós és a kormány-
zati támogatáson kívül, sokat tett 
az iskoláért a helyi önkormányza-
ti képviselő, Kovácsné Budai Mária 

és a Nemzetközi Judo Szövetség is. 
– Ezzel az iskolával nagy fejlődésről 
számolhatunk be Miskolcon, tovább 
erősödött az utánpótlás-nevelés. A 
diákok egy megújult infrastruktúrá-
val rendelkező helyszínen edzhetnek 
a továbbiakban – hangsúlyozta Mis-
kolc polgármestere. 

Megtörtént az iskolaépület hom-
lokzatának hőszigetelése, a külső 

nyílászárók cseréje, valamint a gépé-
szeti és elektromos rendszer felújítá-
sa. Megújultak a tornatermi öltözők, 
a küzdőtér, és vadonatúj sportszere-
ket is kapott az iskola. Az épület új, 
teljes mértékben akadálymentes tor-
nateremmel bővült, amely otthont 
ad egy több mint 400 négyzetméte-
res játéktérnek, szertáraknak, egy ta-
nári szobának és négy, egyenként 15 
férőhelyes öltözőnek.

Vizer Marius, a Nemzetközi Judo 
Szövetség elnöke örömét fejezte ki, 
hogy Miskolcon is megvalósulhat 
egy ilyen program. Tóth László, a 
Magyar Judo Szövetség elnöke tájé-
koztatott, a megújult létesítmény to-
vább erősíti a miskolci judót, amely-
nek már most is olyan példaképei 
vannak, mint Tóth Mihály, Illyés 
Miklós vagy Gercsák Szabina. 

Négycsillagos minősítést kapott 
gyógyfürdő kategóriában a Mis-
kolctapolcai Barlangfürdő.

A minősítést a Magyar Fürdőszö-
vetség adja ki. Beke Tibor, a Miskol-
ci Turisztikai Kft. ügyvezetője el-
mondta, egy szakbizottság járt nyár 
végén a Barlangfürdőben. Látogatá-
suk során szinte a legkisebb helyi-
ségekbe is bepillantottak, nagyon 
részletes vizsgálatnak vetették alá a 
létesítményt. Egyaránt ellenőrizték 
a minőségi és törvényi előírások be-
tartását, a működés, a szolgáltatá-
sok színvonalát.

A Barlangfürdő megfe-
lelt a kritériumoknak, ismét 
4 csillagot kapott. 2005-től 
ilyen besorolású a létesít-
mény, azóta azonban a mi-
nősítő rendszer rengeteget 
fejlődött, szigorodott. Ennek 
is megfeleltek tehát most 
Miskolctapolcán, ahol nem 
dőlnek hátra – Nagyon ke-
vés választ el minket az öt 
csillagos minősítéstől, most 
már az a fő célkitűzésünk, 
hogy ezt elérjük! Ez akár 1 

éven belül megtörténhet – emelte ki 
az ügyvezető.

A védjegyhasználat a magas mi-
nőségű szolgáltatások pozitív meg-
különböztetésére szolgál. A fürdő 
csillagai garanciát nyújtanak a ma-
gas színvonalú szolgáltatásokra, meg-
szerzésük jelentős piaci előnyökkel is 
járhat. Amint Beke Tibor is fogalma-
zott: „a látogatók számára megnyug-
tató minőségi garanciát jelent a négy 
csillag”.

A négycsillagos minősítést tanúsító 
védjegyet csütörtökön adták át Har-
kányban, a Magyar Fürdőszövetség  
közgyűlésén.

A Jobbik hetek óta tartó, példátlan 
támadássorozatot intézett a miskolci 
nyugdíjasok ellen. Az egyes miskolci 
jobbikos politikusok felháborító nyi-
latkozatai nyomán kialakult helyze-
tet, Kriza Ákos polgármester kérésére, 
rendkívüli frakcióülésen elemezte a Fi-
desz-KDNP képviselőcsoportja. A kép-
viselőcsoport az alábbi közös álláspon-
tot alakította ki:

„Mi, a Fidesz-KDNP önkormányza-
ti képviselői minden rendelkezésünkre 
álló eszközt igénybe fogunk venni an-
nak érdekében, hogy Jakab Péter, vagy 
más miskolci jobbikos ne tudja vitatni a 
nyugdíjasoknak járó, szerény, tízezer fo-
rintos juttatás jogosságát. Ugyanakkor a 

leghatározottabban visszautasítjuk azo-
kat a gúnyos és cinikus megjegyzéseket, 
amelyekkel Jakab Péter és társai gúnyol-
ták, gúnyolják azokat, akiknek egy egész 
ledolgozott élet van a hátuk mögött.

A miskolci nyugdíjasokat nem en-
gedjük azzal sértegetni, hogy úgymond 
a „bulizásért” cserébe hagyják magukat 

„megvásárolni”. Kriza Ákos polgár-
mester és a Fidesz-KDNP önkormány-
zati képviselőcsoportja, mint ahogy 
eddig, ezután is megvédi a miskolci 
nyugdíjasokat a méltatlan és szégyen-
teljes jobbikos politikai támadásoktól, 
megvédjük a Salkaházi Sára Progra-
mot!”

Felhívják a Salkaházi Sára Programba regisztrált nyugdí-
jasok figyelmét, hogy akik még nem kapták meg az igényelt 
betörőriasztó ajtóékeket, november 16-tól a Polgármesteri Hi-
vatal Egészségügyi és Szociális Osztályán ügyfélfogadási idő-
ben vehetik át a biztonsági eszközöket. (Miskolc, Petőfi u. 39.)

Ha a postai úton eljuttatott, nyakba akasztható személyi ri-
asztó esetleg nem működik, az eszköz cseréjére szintén a fenti 
címen van lehetőség. Akik még nem igényeltek betörőriasz-
tó ajtóéket és személyi riasztót, de jogosultak rá, ugyanott be-
nyújthatják erre vonatkozó kérelmüket 2015. december 31-ig. 
Salkaházi Sára Program információs telefonszám: 512-703.

Közérdekű információ az ajtó-és személyi riasztókról

Az Avasi Gimnázium adott ott-
hont „csütörtökön este” Az Idők 
jelei című vitaanyagot bemuta-
tó kerekasztal beszélgetésnek. 
A rendezvényen jelen volt Balog 
Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere, aki arról beszélt: jö-
vőre 300 millió forintos támo-
gatást kap az államtól a miskolci 
Operafesztivál. 

A beszélgetést a Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetsége, a Magyar 
Polgári Együttműködés Egyesü-
let és a Professzorok Batthyány 
Köre szervezte. A civil szervezetek 
– „Az idők jelei” címmel – egy 50 
oldalas, 16 pontos társadalmi té-
mát érintő vitaanyagot állítottak 
össze. Osztie Zoltán, a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetségének elnö-
ke elmondta, a fejezetek egyebek 

mellett érintik a magyar nemzeti 
karaktert, egyházi életünket, szó-
ba kerül az oktatás-nevelés ügye, 
az egészségügy és a gazdaság kér-
dése is. 

Kriza Ákos polgármester, az est 
házigazdája a beszélgetés során el-
mondta, a keresztény európai és 
benne a magyar életformát is veszé-
lyezteti a muzulmánok betelepülése. 
A következő évek nemzetpolitikájá-
nak tétje a magyarság fennmaradá-
sa. Erről beszélt Balog Zoltán mi-
niszter is, aki példaként említette, 
milyen zavarokat okozhat a német 
menekültpolitika elbizonytalano-
dása és milyen biztonságot nyújt 
a magyaroknak a határozott kor-
mányzati kiállás. A vitaanyag le-
tölthető a szövetség honlapjáról, de 
a következő hónapokban az ország 
több helyszínén is bemutatják.
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Tovább erősödött 

az utánpótlás-nevelés

ÁTadTÁK a GyarmaTi dezső 
sporTisKolÁT

az idők jelei
Keresztény 
értelmiségiek 
a magyar valóságról

Négycsillagos minősítés 
a Barlangfürdőnek

„eléG a misKolci NyuGdíjasoKaT érT 
joBBiKos poliTiKai TÁmadÁsoKBól!”
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Újabb orvosi rendelő rekonstrukciója készült el abból a 300 millió fo-
rintos uniós forrásból, amelyet még 2013-ban nyert el a város. Tavaly öt 
rendelőt már átadtak, a Szentpéteri kapui a hatodik a sorban.

Kicserélték a nyílászárókat, a tel-
jes fűtési és elektromos hálózatot, de 
falakat is bontottak. Erre a rendelő-
re 53 millió forint jutott. A Mar-
tin-kertvárosi, a Győri és a Fábián 
kapui, az Andrássy és a Testvérvá-

rosok úti rendelőket tavaly adták át. 
Ezekre egyenként 60 millió forintot 
költöttek. 2020-ig további tíz rende-
lő felújítása is tervbe van véve. 

– A következő időszakban a te-
lepülési és területfejlesztési opera-

tív programban több százmillió fo-
rint áll rendelkezésre, hogy ezek az 
orvosi rendelők, gyermekrendelők 
megújuljanak – mondta el Kiss Gá-
bor alpolgármester. Az eddig felújí-
tott rendelők 19 felnőtt és 12 gyer-
mek háziorvosi körzetet érintenek, 
így a város lakosságának csaknem 
egyötöde gyógyulhat tisztább és 
szebb környezetben.

Újabb járdaszakaszo-
kat újított fel képviselői 
keretéből Eperjesi Erika 
önkormányzati képviselő. 
A Mikes Kelemenen 300, 
a Dessewfy utcában pedig 
100 méter hosszúságban 
újul meg a járda.

A hét elején a Dessewfy-n 
már elkészültek a munká-
val, a Mikes Kelemen utcá-
ban viszont még dolgoztak. 
Itt várhatóan a hét végére 
készül el az új járdaszakasz. 
A mintegy hétmilliós be-
ruházás költségeit Eperje-

si Erika képviselői alapjából 
finanszírozta. Nyilatkozatá-
ban elmondta, a fejlesztéshez 
hozzátartozik még néhány 
kisebb járdajavítás a Sem-
melweis, a Farkas Jenő illet-
ve a Kinizsi utcákon. A na-
gyobb beruházások a Mikes 
és a Dessewffy utcákban tör-
téntek – Eperjesi Erika örö-
mét fejezte ki, hogy a tél kez-
detére sikerült megújítani 
a járdaszakaszokat, és így a 
csúszós, csapadékos idősza-
kokban nagyobb biztonság-
gal közlekedhetnek majd a 
járókelők.  

Elkészült a Szentpéteri kapui rendelő

Miskolc korszerűsítette meg-
lévő szennyvízcsatorna-há-
lózatát, az eddig ellátatlan 
területeken pedig újat épí-
tett. Több mint 25 kilométer 
új szennyvízvezeték és mint-
egy 860 új bekötés jött létre.

A MIVÍZ Kft. ügyveze-
tője és munkatársai kedden 
sajtótájékoztatón számoltak 
be a beruházás részleteiről. 
Üszögh Lajos elmondta, fő-
ként a Vasgyár területén folyt 
nagy munka, de a város szá-
mos részén voltak kisebb-na-
gyobb feladatok, amiket el 
kellett végezniük. A KEOP 

projekt főbb eredményei kö-
zött tartják számon a Pölten-
berg Ernő utca és a szennyvíz-
tisztító telep között megépült 
két, 6 kilométer hosszú új 
nyomóvezetéket, a Téglagyá-
ri, valamint a Szeleta utcában 
létesített új szennyvízátemelő 
gépházat.

A Vasgyárban az egyesített 
rendszerű szennyvizet és csapa-
dékvizet egyszerre elvezető csa-
tornahálózatot elkülönítették. 
Így ez most már heves felhősza-
kadás esetén is biztonságosan 
elvezeti a csapadék- és szenny-
vizet, a rendszerek túlterhelése 
nélkül, külön vezetéken.

Összességében 25 kilomé-
ter vezeték épült meg, ezzel 
Miskolc a legjobban közmű-
vesített európai városok közé 
került. – Arra kérjük a fel-
használókat, használják ki az 
alkalmat és kössenek a veze-
tékre! – hangsúlyozta Üszögh 
Lajos. A rákötést minden eset-
ben az ingatlan tulajdonosá-
nak kell elvégeznie 2016. szep-
tember 10-ig. A MIVÍZ Kft. 
mint üzemeltető a vonatkozó 
jogszabály alapján átveszi a 
kész, szabályos rákötést.

A rákötés technikai részle-
teiről személyesen a Szemere 
Bertalan utca 5. szám alatt ta-

lálható ügyfélszolgálati irodá-
ban, telefonon pedig a 46/519-
366 és a 46/519-388 számokon 
lehet érdeklődni. E-mailcím: 
ugyfelszolgalat@miviz.hu.

A „Miskolc város meglé-
vő szennyvízcsatorna háló-
zatának bővítése és szenny-
víz III. tisztítási fokozat 
létesítése” című beruházás az 
Európai Unió támogatásával, 
a Kohéziós Alap és a magyar 
állam társfinanszírozásában, a 
KEOP program keretében va-
lósult meg. A beruházás össz-
költsége meghaladta a 3,7 mil-
liárd forintot, az önerő mértéke 
mintegy 311 millió forint volt.

Megújultak a járdák

BEfEjEződött a SzEnnyvíz- 
cSatorna-hálózat BővítéSE



2015. november 28. | 48. hét | XII. évfolyam 48. szám
Miskolci Napló – A város lapja Város/ünnep

November 28. (szombat) 14:00-17:00 Civil szervezetek kézműves foglalkozása (városháza au-
lája). 16:00  Egyszervolt Mesezenekar adventi műsora. 17:00 Avas Táncegyüttes táncháza.

November 29. (vasárnap) 14:00-16:00 Kézműves foglalkozás (városháza aulája). 16:00 Ad-
venti Gyertyagyújtás. A Balázs Győző Református Líceum szolgálata. Az adventi koszorú első 
gyertyáját Kiss Gábor alpolgármester gyújtja meg.

December 4. (péntek) 16:00 A Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola, a 
Zrínyi Ilona Gimnázium, a Lévay József  Református Gimnázium Vegyeskara, az Egressy Béni – 
Erkel Ferenc Zeneiskola műsora. 17:00 Aranykapu Bábszínház – Paprika Jancsi Mikulása (báb-
előadás). 18:00  Miskolci Nemzeti Színház adventi műsora.

December 5. (szombat) 14:00-17:00 Civil szervezetek kézműves foglalkozása (városháza aulá-
ja). 15:00-18:00 Találkozás a Mikulással. 16:00 Farkasházi Réka és a Tintanyúl Zenekar koncert-
je. 17:00 Esztenás gyermektáncház.

December 11. (péntek) 16:00 Az Avasi Gimnázium, a Jókai Mór Református Általános és Alap-
fokú Művészeti Iskola, a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény és Óvoda műsora. 17:00 Miskolci Csodamalom Bábszínház – Jer pajtás Bet-
lehembe (bábelőadás).

December 12. (szombat)
14:00-17:00 Civil szervezetek kézműves foglalkozása (városháza aulája). 16:00 Kiss Kata Zenekar 

gyermekműsora. 17:00 Szinvavölgyi Néptáncegyüttes táncháza.

Meghitt fények, vásári 
forgatag és ünnepi 
programok várják az 
érdeklődőket az idei 
Miskolczi Adventi Vá-
sáron november 27. és 
december 24. között a 
Szent István téren.

A hétköznapi rohanás közepette a kö-
zeledő ünnepek bensőséges, családi han-
gulatát idézik az idei adventi programok 
a belvárosban. Csütörtökön délelőtt a 
Szent István téren 22 dézsás ezüstfenyőt 
helyeztek el, amelyet művészeti iskolá-
sok díszítettek fel. Pénteken délelőtt mé-
zeskalács és gyermekrajz kiállítás nyílt 
a városháza aulájában, kora este pedig 
Miskolci Majorette Együttes felvonulása 
hangolt az adventi vásár megnyitójára, a 
Széchenyi utcán. Öt órakor felkapcsol-

ták díszkivilágí-
tást a belváros-

ban, majd hivatalosan is megnyitották 
az adventi vásárt és a korcsolyapályát.

A vásár nyüzsgő forgataga mellett, 
számos családi program is segíti a rá-
hangolódást és a karácsonyi előkészüle-
tet. Az idei év különlegessége a század-
fordulós műemlék körhinta, amely az 
élmény mellett a pazarul díszített játé-
kaival is megragadja a gyermekek és a 
nosztalgiázó felnőttek figyelmét. Idén 
először egy korcsolyapályát is kialakítot-
tak a téren. 

Az iparművészek és népművészek 
egyedi tervezésű ékszerei, fajátékai, népi 
kiegészítői és ételkülönlegességei között 
mindenki találhat különleges ajándé-
kot szeretteinek. A vásári forgatagban 
a Mikulásvonat szereplőivel is találkoz-
hatnak, de emellett a gyerekeket min-
den pénteken általános és középiskolá-
sok ünnepi műsorával, bábszínházzal, 
szombaton délután pedig zenés-táncos 
előadásokkal, kézműves játszóházzal 
várják. 

A soron következő adventi programo-
kat folyamatosan közöljük lapunkban.

December hava a Diós-
győri várban különösen 
mozgalmas lesz, hétvé-
genként több helyszínen is 
programokkal várják a lá-
togatókat. November 28-án 
és 29-én Nagy Lajos király 
ünnepét idézi a Diósgyőri 
Aranysarkantyús Lovag-

rend történelmi játéka, de a 
későbbiekben lesz bábelőa-
dás, betlehemes és Luca-na-
pi mulatságok is. 

Az adventi készülődés ta-
lán legkülönlegesebb pil-
lanatai a vasárnapi gyer-
tyagyújtások lesznek. Az 
ünnepi koszorút követően 
a Diósgyőri vár is fénybe 
borul, jelezve a karácsony 

közeledtét. A hétvégéken a gyerekek 
kézműves foglalkozásokon ügyes-
kedhetnek, a Lovagi Tornák Tere 
előtti téren pedig adventi vásár és 
nosztalgia kisvasút várja az érdek-
lődőket. Bővebb információ a www. 
diosgyorivar.hu/programok olda-
lon és a vár hivatalos Facebook ol-
dalán.

Adventi programok:

A Symphonia Alapítvány szeretettel 
meghívja a

Szent Efrém Férfikar
Jótékonysági
Koncertjére
2015. DECEMBEr 6. vASárNAP, 14.30
AvAS-DéLI róMAI KAToLIKuS PLéBáNIA 
TEMPLoMA
(Miskolc, Fényi Gyula tér 4. – a Jezsuita Gimnázium épületegyüttesében)

A koncertre a belépés díjtalan.
Adományokat a helyszínen, vagy a Symphonia Alapítvány 
11711003-20008897 bankszámlájára adhatnak.

Az adományokból befolyt összeget az alapítvány 
a Szimfónia Program javára ajánlja fel.
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Vásár, 
ünnepi forgAtAg

ünnepi fények a várban

November 28. szombat
11:00, 15.00 (Felső várudvar) A KIRÁLY ÜNNEPE - a Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend 

fegyver-, és viselet bemutatója és történelmi játéka; 13.00 - 15.00 (Alsó várudvar- Déryné 
ház) KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS - asztali dísz készítése

 November 29. vasárnap
11:00, 15.00 (Felső várudvar) A KIRÁLY ÜNNEPE - a Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend 

fegyver-, és viselet bemutatója és történelmi játéka; 13.00 - 15.00 (Alsó várudvar- Déryné 
ház) KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS - asztali dísz készítése; 17:00 (Alsó várudvar) ADVENTI 
GYERTYAGYÚJTÁS ÉS DÍSZKIVILÁGÍTÁS.

Miskolc polgármesteri hivatala – az 
elmúlt évekhez hasonlóan – idén is 
rajzversenyt hirdetett az alsó tagoza-
tos általános iskolások számára. A be-
érkezett pályamunkák közül szakértő 
zsűri választotta ki azokat, amelyekből 
karácsonyi üdvözlőlapok készülnek 
majd, Kriza ákos polgármester, Kiss 
János, Pfliegler Péter és Kiss Gábor al-
polgármester, valamint Csiszár Mik-
lós jegyzője jókívánságaival. Az egyik 
képeslapot közösen írják majd alá vá-
rosunk vezetői.

A pályázatra idén közel 400 alkotás 
érkezett, a rajzokat a városháza aulájá-
ban állították ki. A helyszínen látható 
a Kiskarácsony, nagykarácsony című 

tárlat is, Katonáné Kalmár Terézia me-
seszép mézeskalácsaival, grillázscso-
dáival, népi hímzéseivel.

Kriza ákos polgármester ünnepi 
képeslapján Gyarmati Zsófia rajza lesz 
látható, Kiss János alpolgármesterén 
Lehoczki Krisztiáné, Pfliegler Péter al-

polgármesterén Leányvári ároné, 
Kiss Gábor alpolgármesterén Tóth 
Tamaráé, Csiszár Miklós jegyzőén 

pedig oláh Andrásé. A közös képesla-
pon Bíró Annamária munkáját láthat-
juk majd. 

DíjAzták A legszebb kArácsonyi képeslApokAt

november 28.–december 12.



Hirdetés Miskolci Napló

JELENTKEZZEN

N Á L U N K !
Miskolc területén kiadvány, 
reklámújság terjesztéshez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

Feladat ellátása reggeli órákban, 
több napon hétvégén is!

Megfelelő munkavégzés esetén 
tisztességes bérezés!

Jelentkezni: Folyamatosan

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?
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rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.
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A DEKRA Akademie német idősotthonok  
és klinikák üzemeltetőinek megbízásából 

éREttségizEtt munKAvállAlóKAt keres, 
akik a megfelelő szakképesítés  

és nyelvtudás megszerzése után szívesen dolgoznának  
Németország területén, ápolói munKAKöRbEn.

biztos munKAlEHEtŐség!
Részletekért jelentkezzen az alábbi elérhetőségen: 

DEKRA Akademie Kft. 1012 Bp., Vérmező út 4.
Tel: 06-30/660-9310, 30/691-8373, 1/487-1090

e-mail: apolo@dekra-akademie.hu
Web: www.dekra-akademie.hu, www.facebook.com/szakapolas

Nyilvántartási szám: 07-0190-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-0088;  
Munkaközvetítői hat.sz.: V-M-001/43/2013-875, Felnőttképzési engedély száma: E-000683/2014

gyERmEKRAjzoK DíszítiK A miREHuKöz  
nonpRofit Kft. újonnAn nyílt ügyfélszolgálAtát

A miReHuKöz nonprofit Kft. 2015. október elején rajzpá-
lyázatot hirdetett a szolgáltatási területén található óvodák-
ban és általános iskolákban „öltöztesd fel te a kukásautót” 
címmel. 

A pályázó gyerekek szabadon engedhették a fantáziájukat a Mi-
ReHuKöz Nonprofit Kft. járműveivel és a szelektív hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatban és képzelőerejük segítségével fogalmazhatták meg rajz 
formájában, hogy milyennek képzelik el a szelektív hulladékgyűjtést 
vagy milyen tulajdonságokkal ruházzák fel a kedvenc kukásautójukat. 
A pályázatra több mint 350 alkotás érkezett, melyekből a legjobbnak 
ítélt remekművek alkotói tárgyi ajándékot is kaptak azon túl, hogy óri-
ásmatrica formájában felkerültek a rajzaik az újonnan beszerzett ku-
kásautók oldalára. A többi számtalan szebbnél szebb alkotás sem po-
rosodik cégünk irattárának polcain, hanem az újonnan nyílt Miskolc 
József Attila út 53. szám alatti ügyfélszolgálatunk falát díszítik, vala-
mint az ügyfélszolgálat utcafronti üvegfelülete is kapott dekoráció-
ként a rajzokból barátságosabbá téve az ügyintézés atmoszféráját. 
Mindamellett hogy kellemes, ügyfélbarát az ügyintézés az új helyen 
található irodánkban, számos hasznos ügyet is intézhetnek a tisztelt 
ügyfeleink nálunk.

ügyfélszolgálati irodáinkban a következő ügyeket intézheti:
• Bejelentés, változás bejelentés 
• Szerződéskötés
• Szerződésmódosítás 
•  Felvilágosítás kérés: – gyűjtési napokról, lomtalanításról,  

hulladékudvar igénybevételéről
•  Többlethulladék elszállítására alkalmas zsák vásárlása 
• 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 meg-
szokott telefonos és elektronikus elérhetőségeinken állunk továbbra is 
rendelkezésre. Kérdésekkel, észrevételekkel forduljanak bizalommal kol-
légáinkhoz az alábbi időpontokban és elérhetőségeken:

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

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

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

Pályázati programunk keretében 2015. 
december 3-án, 13 órától klubdélutánt tar-
tunk. Várjuk a kikapcsolódni vágyó látássé-
rült személyeket és hozzátartozójukat is.

Cím: Észak-magyarországi Látássé-
rült-rehabilitációs Központ

3529 Miskolc, Park utca 8.

ingyEnEs REnDEzvény!

érdeklődni a 46/311-236-os számon lehet.

Apróhirdetés
Kéz A KézbEn önkéntes támoga-
tó klub indult a megyei könyvtár 
földszintjén, sérült gyermeket ne-
velő szülők számára. Minden pén-
teken 13.30-tól várjuk a szülőket és 
a gyermekeket is. Több infó: mis-
kolc.imami.hu, tel.: 30/905-8113.

ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar-
to nozás, lambéri ázás, filagóriák, elő-

tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Velux ablakok 
beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.
nem italozó, önállóan dolgozni 
tudó ácsot és korábban ács mellett 
dolgozó segédmunkást keresek 
Miskolc és környékére, nem csak te-
tőn végzendő munkákra. Tel.: 06-
20/460-6775.
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l  Advent KAssán:  
december 5.: 4.500 Ft/fő

l  Advent KAssán:  
december 12.: 4.500 Ft/fő

l  Adventi hAngulAt  
PozsonybAn:  
december 19.: 7.000 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

.

November 25–december 1-jéig

ÚJABB AKCIÓKKAL VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

Farmer  
UHT tej            

1 l, 1,5% 

149 Ft

Eh.  
sertéstarja           

csontos 1 kg (tőkehúst árus.üzl.)  
nov. 26–29-ig 

999 Ft

Eh. sertéskaraj           
csont nélkül 1 kg  

(tőkehúst árus.üzl)  
nov. 26–29-ig 

1399 Ft

FORRÓ ITALOK A HIdEg NAPOKRA:
Sir Morton erdei gyüm. tea 20x1,75 g 199 Ft 
Paloma őr. vák. kávé 225 g, egységár: 1996 Ft/kg 449 Ft

NOVEMBER 30-Ig KEdVEZő ÁRON KAPHATÓ:
dunakeszi fodros nagykocka, tarhonya, szarvacska 1 kg 269 Ft

MÁR MOST KEZdJE ÜNNEPI BEVÁSÁRLÁSÁT COOP ÜZLETEINKBEN!

Megvalósult a Miskolc város meglévő  
szennyvízcsatorna hálózatának bővítése 

Az Európai Unió támogatásával, a megvalósult a „Miskolc város meglévő 
szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat léte-
sítése” című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0062 azonosítószámú projekt. A projekt 
keretében bővítettük a szennyvízcsatorna hálózatot és a szennyvíztisztító telepen 
is fejlesztéseket valósítottunk meg. A kivitelezési munkák nettó összköltsége a 
csatornahálózat esetében 1 458 259 733 Ft. Ezen kívül a szennyvíztisztító telep 
bővítésének a költsége, 2 260 817 306 Ft. A beruházás az Európai Unió tá-
mogatásával, a Kohéziós Alap és Magyar Állam társfinanszírozásában, a KEOP 
program keretében valósult meg. A beruházás összköltsége 3 719 077 039 Ft, 
az önerő mértéke 311 223 692 Ft. A projekt megvalósulása nagymértékben hoz-
zájárul a környezet és a talaj megóvásához. A beruházás kedvezményezettje Mis-
kolc Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Lakossági rákötés: 2016. szeptember 10-ig! A rákötés technikai részleteiről 
vagy ügyintézéssel kapcsolatban a MIVÍZ Kft. mun-
katársai az alábbi elérhetőségeken adnak fel-
világosítást:

Személyesen:  
Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. 
szám alatti
MIVÍZ Kft.  
ügyfélszolgálati irodában. 
E-mailben:  
ugyfelszolgalat@miviz.hu
Telefonon:  
(46) 519 - 366;  
(46) 519 - 388



Koszorúzási ünnepséget rendeztek 
november 22-én a Lévay József szü-
letésének 190. évfordulója alkal-
mából. A 48-as forradalmár, költő 
és közéleti személyiség szobránál a 
Lévay József Közművelődési Egye-
sület szervezett megemlékezést. 

A borsodi halhatatlanok feje, Lévay 
József 1825. november 18-án született 
Sajószentpéteren, s 93 éves korában, 
1918. július 4-én halt meg Miskolcon, 
a Hunyadi János utca 4. szám alatti 
lakóházában. Itt, majd a megyeháza 
udvarán ravatalozták fel, s ezt köve-
tően július 7-én temették Sajószent-
péteren, szülőhelyén a szülei mellé. 
A Borsod-Miskolci Közművelődési 
Egyesület ezt követően megkezdte vég-
rendeletének végrehajtását. Felhívást is 
közzétettek, hogy aki Lévayhoz köthe-
tő emlékanyaggal rendelkezik, azt adja 
át a múzeumnak, ahol az majd a „Lé-
vay szobában” mindenki számára lát-
ható lesz. Már ekkor döntés született 
arról, hogy közadakozásból Lévay Jó-
zsef emlékét örök időkre egész alakos 
bronz-szobor örökítse meg. Az elhatá-
rozástól a megvalósításig másfél évti-
zed telt el. 1934-ben, amikor Miskolc 
önálló törvényhatósággá válásának 
negyedszázados évfordulóját ünnepel-
te, az augusztus 6-tól 12-ig rendezett 
első „Miskolci Hét” keretében avatták 
fel Lévay József egészalakos szobrát. 

A korabeli sajtó arról adott hírt, 
hogy először a mai Bartók téren sze-
rették volna elhelyezni, de még nem 
épült meg a Zenepalota, a Luther tér 
pedig piacnak adott helyet, így az öt-

letet elvetették. 
A Népkert mel-
lett már több in-
dok szólt, ennek 
elnevezése, a Lö-
völde-kert ki-
alakítása Lévay 
nevéhez volt köt-
hető, s 1913-tól 
már a Népkert 
és az Agrártelep 
között utca visel-
te a nevét. (Jókai 
Mór után ő volt 
a második, akit 
már életében ez 
a megtisztelte-
tés ért.) A Palóczy utcára kényszerből 
esett a választás. 1925-től a minorita 
rendház melletti Kis-Népkertben már 
állt Deák Ferenc szobra, az utca má-
sik, nyugati végén 1906-tól pedig Sze-
mere Bertalané. A kettő között szeret-
tek volna szobrot emelni az 1903-ban 
elhunyt Tóth Pál iskolaigazgatónak. 
Azzal, hogy Lévay mellett döntöttek, 
Tóth Pál neve és szobra lassan feledés-
be merült.

A szoborava-
tásra delegáció 
érkezett a fővá-
rosból, ünnepi 
köntöst öltött a 
város és a részt-
vevők is. Miskolc 
és Borsod megye 
díszruhás hajdúi 
álltak őrséget, a 
Miskolci Dalár-
egylet adott mű-
sort. Díszbeszédet 
tartott Mikszáth 
Kálmán főispán 
(alsó képünkön) 
és Hodobay Sán-

dor polgármester, aki a szobrot a város 
nevében „örök időkre való megőrzésre 
átvette”.

Lévay József szobrát Borsodi Bin-
dász Dezső készítette el, akinek 
gyermekkori emlékei fűződtek a 
költőhöz. A megrendelő a Lévay Jó-
zsef Közművelődési Egyesület volt, 
a talapzat domborművei a legismer-
tebb Lévay versekre utalnak (Mikes, 
Szüretünk).  

A korszak legsikeresebb, legtöbb 
utazó által igénybe vett szolgálta-
tása a MÁV úgynevezett filléres vo-
natai voltak. Az elnevezés tükrözi 
a lényeget: turizmus céljaira rend-
szeresített, kedvezményes jegyek-
kel igénybe vehető vonatok.     

Az első világháború után Olasz-
országban és Németországban vált 
kedvelté ez az utazási forma, de kü-
lönböző módokon Európa majd-
nem minden országában létezett. 
Magyarországon az 1920-as évek 
közepétől terjedt el és az 1930-as 
években reneszánszát élte. A „fillé-
resek” nem menetrend szerinti vo-
natok voltak, hanem két város ide-
genforgalmi hivatalának és a MÁV 
igazgatóságának tárgyalásai so-
rán egyeztetett időpontban indított 
szolgáltatások. Ezek a mai értelem-
be vett „Inter City”-k behálózták az 
egész országot lehetőséget biztosít-
va a szegényebbeknek is az ország 
más tájaival való megismerkedésre. 
Az „Ismerd meg hazádat”, „Ismerd 
meg Csonkamagyarországot” ak-
ciókban elsősorban nem esztétikai 
és ténylegesen pihenési szempontok 
motiváltak, hanem a hazafias köte-
lesség. A belföldi turizmus felkarolá-
sa, a „filléresek” az első világháború 
után megrendült nemzeti önbecsü-
lés, identitás tudat helyreállítására 
tett természetes reakciók voltak, egy 

megcsonkított ország és társadalom 
egymásra utaltságának, összefogásá-
nak és összetartozásának mozgó hír-
nökei szerepét töltötték be. Ez a fajta 
felelősségtudat át meg át szőtte a fil-
léres vonatoknak a szervezési mun-
kálatait, magát a közlekedést, az ide-
gen városban való tartózkodást és a 
hazautazást is. A meghirdetett utak-
ra jelentkezők a vonaton, már spon-
tán kialakult közösségként utaztak, 
közösségként tekintették meg az ide-
gen várost és közösségként érkeztek 
vissza. A fogadó város, mint az ott 
lakók közössége látta vendégül őket, 
már a pályaudvaron zenekar, a vá-
ros elöljáróságai, üdvözlőbeszédek, 
külön számukra beállított közleke-
dési eszközök jelezték, hogy sokkal 

többről van itt szó, mint egy cso-
port turista érkezéséről. A korszak-
ban Miskolc is szerves része volt en-
nek a társadalmi megmozdulásnak. 
Évenként 10-15 alkalommal kb. 10-
20 ezer ember érkezett ilyen módon 
a városba. Természetesen Miskolc-
ról is indítottak számos alkalommal 
„filléreseket” az ország különböző 
városaiba, az 1930-as évek közepé-
től – más vidéki városhoz hasonlóan 
– legtöbbször Budapestre. A „fillé-
resek” intézménye a korszak legjob-
ban működő turisztikai – és mint 
azt már említettük nem csak idegen-
forgalmi – megmozdulásai közé tar-
tozott. Széles tömegeket mozgatott 
meg, nem csak a városokba érkező 
idegenek, hanem a helybeli lakosság 
részéről is, hiszen odafigyeltek más 
városok „küldöttségeire” és a szol-
gáltatások terén is igyekeztek a leg-
jobbat nyújtani. A filléres vonatok 
intézménye túlélte a második világ-
háborút, egészen az 1950-es évekig 
bevett gyakorlat maradt. (Vége) 

                 Somorjai LeheL
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A Zenepalota neobarokk épületében a Bartók Béla Zeneművészeti Szak-
középiskola és a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenetudományi Intézete 
működik.  A területen korábban a Szinva vizével működtetett Bükk-malom 
dolgozott, amit a 19. század első harmadában lebontottak, a malomárkot 
pedig feltöltötték és beépítették. Az 1878-as nagy árvíz itt is romba döntött 
mindent, így a városrendezésnek már nem volt akadálya. A tér keleti olda-
lára a főispáni palota (Lichtenstein-palota) épült fel, a nyugati oldal beépí-
tésére pedig 1907-ben írtak ki pályázatot: zenepalotára és női ipariskolára 
szólt a kiírás. A tervek elkészültek, de nem történt semmi. Végül 1926-ban 
Wälder Gyula új terveket készített, és egy év múlva, 1927-ben el is készült az 
épület az amerikai újjáépítési, ún. Speyer-kölcsönből. Nevét az akkor még 
élő Hubay Jenő hegedűművészről kapta. 2009-ben az épületet műemléknek 
nyilvánították és ugyanebben az évben elkezdődött a felújítása, amely 2011 
elejére készült el.                                                                   fotó: mocSári LáSzLó

akkor...

...éS moSt

a vároS éS térSége  
idegeNforgaLmáNak 
történetéből  

(6. rész)

Hosszan tartó, súlyos betegség után november 
25-én életének 92. évében elhunyt Csapó János 
színművész, a Miskolci Nemzeti Színház örökös 
tagja, Déryné-díjas, érdemes művész, Miskolc 
Város Díszpolgára.

Csapó János 1953-ban végezte el a Színház- és 
Filmművészeti Főiskolát. Pályáját a kecskeméti 
Katona József Színházban kezdte. Két év múlva 
a Szegedi Nemzeti Színházhoz szerződött, majd 
1957-ben a Miskolci Nemzeti, 1958-ban az egri 
Gárdonyi Géza Színház tagja lett. 1966-tól a 
Miskolci Nemzeti Színház tagja. 

Jellemábrázoló képessége számtalan kisebb-nagyobb szerepben tette 
emlékezetessé alakítását. Törékeny, apró termete miatt sokszor alakított 
esendő, szánalomra méltó figurát, ugyanakkor tudott pengeélesen szi-
gorú is lenni. A legsikeresebb szerepei éppen azok voltak, melyekben ez 
a két karakter találkozik. Rendkívül igényes művészként fontos volt szá-
mára a precízen megfogalmazott, kidolgozott, hiteles színpadi jelenlét.

Filozofikus bölcsessége, a szerepek, jellemek elemzésének képessége 
sokat segített kollégáinak is a próbafolyamatban. A színpad, a szerep 
iránti alázata, pontossága, fegyelmezettsége, humora, nyitottsága, jó-
zan szigorúsága rendkívül népszerűvé tette a társulat körében, jó volt 
vele beszélgetni, együtt tölteni az időt. Ballonkabátjában megérkezve, 
elmaradhatatlan kávéjával (amit kivételesen, csak neki, a színpadi hí-
vóban kérhetett az ügyelő), jelenléte mindig ajándék volt a társulatnak, 
és ugyanígy a színpadon a közönségnek.

Gyurkó Géza egy 1976-os kritikájában így fogalmazott a művész alakí-
tásáról: „Fő része van mindebben Csapó Jánosnak, aki a játékon belül is 
egy külön, de nem elkülönült játékot játszik el, ha kell, akrobatikus ügyes-
séggel, remek komédiázó kedvvel és helyenként szíven ütő, tragikus mély-
ségeket is felvillantva a szerelemért sopánkodó öreg férj alakjában. Későn 
érő színész az utóbbi években szerepről szerepre mindig figyelemre méltót 
alkotó Csapó János? Talán inkább későn, de azért még időben felfedezett!” 

2011-ben, Molière: Képzelt beteg című előadásában állt utoljára kö-
zönség elé.

elhunyt csapó jános

Miskolc Megyei Jogú Város vezetése részvétét fejezi ki a család-
nak, osztozik a hozzátartozók fájdalmában. Miskolc Város Önkor-
mányzata Csapó Jánost saját halottjának tekinti.
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Könyvbemutatóval egybekötött 
sajtótájékoztatót tartott kedden 
délelőtt a Rakaczki Bence Ala-
pítvány a DVTK klubházában. 
Az eseményen Fuhrmann Géza, 
az alapítvány kuratóriumának 
elnöke, Rakaczki Péter, Bence 
testvére és Nagy Kálmán, Ben-
ce kezelőorvosa fogadta a sajtó 
munkatársait.

A rendezvényen bemutatták 
Monika Zeitner Ahová mindenki 
hivatalos című könyvét, amelyet 
Rakaczki Péter fordított le testvé-
rének, Rakaczki Bencének, a Diós-
győri VTK leukémiában elhunyt 
futballistájának emlékére.

Rakaczki Péter úgy fogalma-
zott, sorsszerű volt, ahogy ráta-
lált a műre öccse halála után pár 
nappal egy boltban. A könyv egy 
német kislányról szól, aki szintén 

leukémiában szenvedett, de nem 
tudták meggyógyítani és meghalt. 
Szerinte számos párhuzam van a 
két életút között, a német szerző 
a könyvben szereplő kislány édes-
anyja. A könyv 1500 példányban 
jelent meg, hétvégén már a Paks 
elleni bajnoki mérkőzés előtt meg-
vásárolhatják a szurkolók, de a 
miskolci adventi vásáron is meg-
található lesz majd. 

Fuhrmann Géza, a DVTK 
utánpótlási szervezési igazgató-
ja elmondta, a Rakaczki Bencé-
ről elnevezett alapítvány ebben 
az évben jött létre. Fő célja, hogy 
a 20 évesen elhunyt kapus emlé-
két ápolják, illetve segítsék a mis-
kolci sportolókat és azokat a gye-
rekeket, akik hasonló betegségben 
szenvednek. A könyv bevételéből 
emlékkiállítást szerveznek majd 
Bence tiszteletére. 

Sikeresen kezdte meg az Európa-baj-
noki selejtezőt a magyar női kosár-
labda-válogatott, amely a sorozat 
múlt szombati nyitányán 22 ponttal 
legyőzte Izlandot Miskolcon. A mér-
kőzés szünetében leleplezték a „Mis-
kolc a kosárlabdázás városa” emlék-
táblát a csarnok aulájában.

Hazai szempontból nem indult jól a 
mérkőzés, a szigetországiaknál a DVTK-
ban is megfordult Helena Sverrisdottir 
ismét otthonosan érezte magát a Ge-
nerali Arénában, így csapata 11-5-re el-
húzott. A nyitónegyed végéig sikerült 
megfordítani az állást, ebben 8 pontjá-
val oroszlánrészt vállalt a nyári Eb felfe-
dezettje, a 208 centis Határ Bernadett. A 
folytatásban a rivális 14 ponton ragadt, 
míg Stefan Svitek szövetségi kapitány 
együttese 7-14 után sorozatban 18 pon-
tot szerzett. A csapatkapitány Fegyver-
neky Zsófia, valamint Krivacsevics Ti-

jána is bekapcsolódott a pontgyártásba, 
ekkor már szárnyaltak a magyarok és a 
félidőben – egy utolsó másodperces iz-
landi triplával is – 41-25 állt a nagyórán.

Térfélcsere után 4 perc alatt csupán 
2 pontot dobtak a magyarok és a ko-
rábbi 19 pontos előny 10-re olvadt (46-
36). Ekkor Krivacsevics vette vállaira 
a csapatot, feljavult a véde-

kezés is, így az utolsó játékrész 56-36-
ról indult. „Mínusz 12-nél” még fel-
sejlett egy izgalmas hajrá lehetősége, 
de Krivacsevics 23. pontja és Dubei 
Debóra hármasa megnyugtatta a ke-
délyeket, s a magyarok végül a papír-
formának megfelelően begyűjtötték a 
két pontot az Eb-selejtezősorozat nyi-
tányán.

A Debrecen egygólos győzelmet aratott múlt 
szombaton a vendég Diósgyőr felett a labdarú-
gó OTP Bank Liga 16. fordulójában.

A DVTK kezdte jobban a mérkőzést, több al-
kalma is volt, hogy megszerezze a vezetést, de 
nem jöttek össze a lehetőségek, a debreceni kapus 
bravúrjának is köszönhetően. A félidő derekára 
kissé alábbhagyott a lendület, s váratlanul előny-
höz jutott a hajdúsági gárda Sidibe találatával. A 
miskolciak szinte azonnal egyenlíthettek volna, 
de ezúttal a kapufa mentett. A szünetig hiába fut-
ballozott jobban és agilisabban a DVTK, mégis 
ellenfele vonulhatott előnnyel az öltözőbe.

A folytatásban a Diósgyőr nyílt sisakkal roha-
mozott az egyenlítésért, majd a játékrész közepé-
re visszaesett az iram. A Debrecen biztosan őriz-

te az előnyét, sőt, a visszatérő korábbi gólkirály, 
Coulibaly révén majdnem újabb gólt szerzett, ám 
az eredmény már nem változott a lefújásig.

A Diósgyőr sorozatban harmadszor szenve-
dett vereséget az NB I-ben. (OTP Bank Liga, 16. 
forduló: DVSC-TEVA – Diósgyőri VTK 1-0 (1-0) 
Forrás: dvtk.eu

Közel kétszáz edző és kajak-kenuban dol-
gozó szakember részvételével rendezték meg 
múlt pénteken és szombaton, Miskolcon a 
sportág hagyományos éves szakmai konfe-
renciáját, valamint a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség rendkívüli közgyűlését.

Csabai Edvin szakmai igazgató az olimpi-
ai felkészülésről tájékoztatott, a sportág stra-
tégiájának időarányos végrehajtásáról pe-
dig Baráth Etele, az MKKSZ elnöke beszélt. 

Schmidt Gábor főtitkár a klubok önfinanszí-
rozásáról és az ehhez kapcsolható pályázati 
lehetőségekről tartott előadást. 

A sportág pedagógiai programjával kap-
csolatban Parti Zoltán elmondta, a vízitúrá-
zás további fejlesztésével a kajak-kenu társa-
dalmi beágyazottságát rövid időn belül meg 
lehet duplázni. Az esemény szombat déle-
lőtt szolgáltatás- és infrastruktúra-fejlesztési 
workshoppal zárult. 

A címvédő és jelenleg is listavezető DVTK Je-
gesmedvék csapata hosszabbításban kikapott a Fe-
hérvártól a jégkorong MOL Liga november 20-ai 
játéknapján. A Macik a harmadik harmad elején 
már három góllal is vezettek, de a székesfehérvá-
riak 75 másodperccel a rendes játékidő vége előtt 
egyenlítettek, majd a hosszabbítás 51. másodper-
cében, emberhátrányban a győztes gólt is meg-
szerezték. A listavezető tíz győztes meccs után 
vesztett a MOL Ligában. (DVTK Jegesmedvék - 
Fehérvár AV19 6-7 hu. (0-0, 4-3, 2-3, 0-1)

Három nappal később Újpesten vendégszere-
pelt a DVTK Jegesmedvék csapata és a tévés mecs-
csen le is győzték a lila-fehéreket. (UTE - DVTK 
Jegesmedvék 1-2 hu. (0-0, 1-1, 0-0, 0-1) - Jó mér-
kőzés volt, irányítottuk a játékot és örülök annak, 
hogy most nem volt üresjáratunk. Elégedett va-

gyok a játék képével és a győzelemmel – értékelt 
Mayer Péter vezetőedző. 

November 25-én második erdélyi túráját kezd-
te a DVTK Jegesmedvék csapata és fölényes, 
nyolcgólos győzelmet aratott a tartalékos Brassó 
fölött. (ASC Corona Brasov - DVTK Jegesmed-
vék 0-8 (0-4, 0-1, 0-3)

Második alkalommal rendezték meg múlt 
szombaton a II. Miskolc Kupa teniszver-
senyt az Aba utcai Junior Sport Clubban. 
Az érmekért és tárgyjutalmakért ezúttal 
16 versenyző lépett pályára.

A közösség építését célzó ötfordulós páros 
verseny elérte célját. A verseny jó hangulatban 
zajlott, hála a verseny szervezőinek, akik az elő-
ző napok szélsőséges időjárásával dacolva és időt 
nem kímélve újraállították a megsérült sátrat. A 
verseny ún. „fakó-fényes” rendszerben került 
megrendezésre, amely során a tapasztaltabb já-
tékosok az úgynevezett „fényes”, a kevésbé gya-

korlott teniszezők pedig a „fakó” csoportba 
kerültek. A párosok véletlenszerűen kerültek ki-
sorsolásra, oly módon, hogy minden párosban 
legyen egy „fényes” és egy „fakó” játékos. 

A verseny fővédnöke Kriza Ákos polgár-
mester volt, a II. Miskolc Kupa megrendezését 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
Hollósy Endre András önkormányzati képvi-
selő és a Magyar Tenisz Szövetség „Együtt a 
pályán” programja támogatták. 

Eredmények: „Fényes”: 1. díj: Bajnóczi 
Erik, 2. díj: Dédesi Mátyás, 3. díj: Nagy Iván; 
„Fakó”: 1. díj: Czinke Csongor, 2. díj: Orosz 
Petra, 3. díj: Voczelka Dezső
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Legyőzték IzLandot 

a magyarok
Sikeres nyitány

ahová mindenki hivatalos

teniszkupa - miskolc épít a teniszre!

a debrecen nyerte a keLetI rangadót

VereSég Itthon, győzeLem ÚjpeSten
      éS erdéLyben

a kajak-kenuról tanácskoztak



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

Viaszos vászon asztalterítők  
140 cm széles 799 Ft/fm áron!

keresse December elején  
a százéves múltra  

visszatekintő miskolci 
kalenDáriumot

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

a nyereményjáték fődíja  
egy kétszemélyes, kétéjszakás üdülés
a gyulai Hőforrás Hotel és Üdülőpark jóvoltából.

Apróhirdetés
Németjuhász felnőtt és kölyök kutyák 2-3 hónapos kanok eladók 
törzskönyvezett német import szülőktől. Gondoljon a szüleire, család-
tagjaira. Vásároljon részükre hű társat, és biztonságot! Ajándékba szak-
könyv 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 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.

2015 | 11 | 25
Miskolci Egyetem

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Elindult Magyarország egyik leginnovatívabb  
online képzési központja, a MeMOOC!
Az ország legújabb informatikai oktatási platformját valósította meg 592 millió forintos támogatással a Mis-
kolci Egyetem az egri Eszterházy Károly Főiskola partnerségével. A központ a „MeMOOC angol és magyar 
nyelvű online képzési központ létrehozása és üzemeltetése” a TÁMOP-4.1.2.F-15/1-2015-0001 azonosító-
számú projekt keretében valósult meg. 

A most létrejött online képzési központ stratégiai célja, hogy minőségi informatikai szakembereket biztosítson az 
infokommunikációs technológiai szektor és a kiemelt húzóágazatok számára. A kiemelt célok között szerepel, 
hogy növekedjen az informatikai területen végzett diplomások száma. Mindez megvalósulhat, hiszen a most lét-
rejött online képzési forma mellett korszerű tartalmakat is létrehoztak széleskörű ingyenes hozzáféréssel, így az 
új képzések nagyobb teret nyerhetnek a Miskolci Egyetem oktatási palettáján. Ezt hangsúlyozták többek között 
november 25-én, a program eredményeit bemutató zárókonferencián a projekt megvalósításában közreműködő 
szakemberek. 
A www.memooc.hu oldalon elérhető több mint 70 online angol és magyar tananyag, ám a platform gerincét 12 
magas szintű haladó modul adja, amelyek beszámítható krediteket nyújtanak a Miskolci Egyetem BSc képzésben 
résztvevő hallgatói számára csakúgy, mint az akkreditálás alatt lévő felsőoktatási szakképzésben. A 12 modul-
ra építve engedéllyel rendelkező felnőttképzési kurzusok is indulnak a jövőben, emellett elérhető 12 ugyanolyan 
témájú, de könnyített modul is, amelyek egyszerűsített formában teszik elérhetővé a tananyagot. Utóbbiakat azon 
felhasználóknak ajánlják, akik nem rendelkeznek alapos informatikai, programozási ismeretekkel, de szeretnének 
megismerkedni a témával. E modulok célja, hogy meghozzák az érdeklődők kedvét a teljes modulok, illetve az 
egyetem képzései iránt. 
A MeMOOC angol és magyar nyelvű online képzési központ ingyenes kurzusain a résztvevők a mindennapi élet-
ben felhasználható, különböző szintű informatikai ismereteket szerezhetnek. A témakörök gyakorlatközpontúak, át-
fogják az informatika széles területét, így például a szoftverfejlesztést, a rendszergazdai, webfejlesztési, robotikai, 
mobil programozási illetve multimédiás ismereteket, emellett nagy segítséget 
jelent a jelentkezőknek, hogy a tananyag elsajátítását mentorrendszer is 
segíti.

További információk és regisztráció a központ internetes hon-
lapján: www.memooc.hu

A projekt adatai:
Projektazonosító: TÁMOP-4.1.2.F-15/1-2015-0001
Fő kedvezményezett: Miskolci Egyetem
Konzorciumi partner: Eszterházy Károly Főiskola
Projekt összköltsége: 592 122 000 Ft
Projekt megvalósítás: 2015. 04. 01. – 2015. 11. 30.
Fenntartási időszak: 2015. 12. 01. – 2020. 12. 01.



2015. november 28. | 48. hét | XII. évfolyam 48. szám
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programajánló
program/közélet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
November 30. | 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 21.22  Prog-
ramPont 21.30-05.00 Képújság

December 1. | 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 Aluinvent 
DVTK – ZTE női kosárlabda bajnoki mérkőzés 21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 Időjárás-
jelentés 21.22 ProgramPont 21.30–05.00 Képújság

December 2. | szerda 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor  18.20 Időjárásjelentés 18.22  ProgramPont 18.30 Miskolci 
Napló 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22  ProgramPont 19.30 Tudo-
mány a hétköznapokban 20.00 Miskolc Ma ism.  20.20 Időjárásjelentés 20.22 Prog-
rampont 20.30-05.00 Képújság

December 3. | csütörtök 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor   18.20 Időjárásjelentés 18.22  ProgramPont 18.30 
Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Idő-
járásjelentés 19.22  ProgramPont 19.30 DVTK – Paks NB1-es labdarúgó mérkőzés 
21.00 Miskolc Ma 21.20 Időjárásjelentés 21.22 Programpont 21.30-05.00 Képújság

December 4. | 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

December 5. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Hír-
pont 18.10 No Comment 18.30 Promenád ism. 19.00 Hírpont ism. 19.10 No Comment 19.30 
Sportpercek ism. 20.00 Hírpont ism. 20.10 No Comment  20.30 Film 22.30–07.00 Képújság

December 6. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 
15.00 DVTK Jegesmedvék – Debrecen Mol Liga jégkorong mérkőzés 18.00 Króni-
ka, heti hírösszefoglaló 18.30 Mélykvíz 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Tudo-
mány a hétköznapokban ism. 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.30-05.00 Képújság 

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13. sz.) 
a Miskolc, Bollóalja utca 35137/6, 35137/7, illetve 35142 hrsz.-ú 
ingatlanokat érintően 22 kV-os légvezeték létesítését tervezi.

A vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció 2015. decem-
ber 21-ig megtekinthető a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (Miskolc, 
Mindszent tér 4. sz.), Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának Építési és Környezetvédelmi Osztályán (Miskolc, 
Városház tér 8. sz.) ügyfélfogadási időben, valamint a http://
emiktvf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html inter-
netes oldalon 2015/18975. sz. alatt.  Az előzetes vizsgálati doku-
mentációval kapcsolatban írásbeli észrevételt (a telepítés helyé-
vel kapcsolatos kizáró okra, illetve a környezeti hatásvizsgálat 
szükségességére vonatkozóan) 2015. december 16-ig lehet be-
nyújtani közvetlenül a környezetvédelmi hatóságnál.

Művészetek Háza
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.

December 3. 19 óra. PRESSER - RÚZSA 
MAGDI KETTŐS-KONCERT: ANGYAL 
MELLETTEM. Presser Gábor 2005-ben 
egy lányt látott mezítláb besétálni a 
Megasztár válogatására. Noha még 
hónapokkal a döntő előtt jártak, a dal 
végére már biztosan tudta, hogy a ver-
seny egyik legnagyobb esélyesét hal-
lotta a zsűri. Az a lány Rúzsa Magdi volt 
és az Aprócska bluest énekelte.

Pályájuk azóta csak néhány - igaz, je-
lentős - felvillanásra találkozott, de 
idén tavasztól együtt dolgoznak az 
„Angyal mellettem” című új közös 
előadásukon, melyet novemberben 
országos turnén mutatnak be. 

December 5. 16 óra. MESEKONCERT – 
MIKULÁSRA. Zeneszerző, karmester: 
Balogh Sándor. Szövegíró, mesélő: 
Lukácsházi Győző. Reményi Ede Ka-
marazenekar. 

Kossuth utcai református templom
November 29. 10 órától. Adventi családi 

nap. Adventi Istentisztelet, népi kéz-
műves foglalkozások, rajzpályázat 
eredményhirdetése, karácsonyi sütö-
getés nagymamákkal.

15 órától. Mészáros János Elek jótékony-
sági koncertje. A belépés díjtalan, 
perselyadományával a 100 család 100 
csomag akciót támogatja. 

Mindenszenti plébánia
November 29. 17 óra. November jeles 

napjai. Verses, zenés műsor, az Éltető 
Lélek Irodalmi Kör Egyesület szerve-
zésében.

Miskolci Csodamalom Bábszínház
December 5. 14 óra, december 6. 10.30 

óra. A Mikulás új ruhája. A Mikulás 
ünnep időszakában a bábszínház 
alkalomhoz illő műsorral lepi meg 
a kicsiket. Klim Zsolt meséje nyo-
mán állítják színpadra az idei Miku-
lás-előadásukat. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár 
December 1. 16.30 óra. Beszélgessünk 

a keresztény Európáról! Előadó: 
Gáspár Csaba László filozófus, a 
Miskolci Egyetem oktatója. A be-
szélgetést vezeti: Mezei István tu-
dományos kutató. A könyvtár és a 
Keresztény Értelmiségiek Szövet-
sége Miskolci Csoportjának sza-
badegyeteme.

József Attila Könyvtár
December 3. 14.30 óra. Adventi lurkóta-

nya. Mézeskalács-készítés Török Esz-
terrel. 

December 9. 15 óra. A Fráter Kórus ad-
venti hangversenye. Vezényel: Regős 
Zsolt karnagy. 

Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár 
December 7. 16 óra. A Romano Teatro 

Kulturális Egyesület roma irodalmi, 
zenei örökséget bemutató műsora. 

Feledy-ház
December 4. 18 óra. EMLÉKESTEK A 

MÚZSÁK KERTJÉBEN. Bócz Sándor 
zenetörténész. Az Emlékestek soro-
zatban a közelmúltban elhunyt alko-
tókra emlékeznek a barátok és a pá-
lyatársak.

Belvárosi liget
Minden pénteken 7-13 óráig. Miskolci 

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

Kiss jános, Miskolc M.J.V alpolgármestere, a 
11.vk. önkormányzati képviselője 2015. decem-
ber 4-én, pénteken 10.00-12.00 óra között fogadó 
órát tart a polgármesteri hivatal alpolgármesteri 
tárgyalójában. Sorszámosztás: 2015. december 2-án, szer-
dán 8.00 órától a polgármesteri hivatal portáján. 

Hubay györgy önkormányzati képviselő la-
kossági fogadó órát tart 2015. november 30-án 
hétfőn, 17.00 órától, a Bársony János Utcai Álta-
lános Iskolában. A fogadóórán részt vesz Zachar 
József körzeti rendész.

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 közösségi rendőr részvételével. 

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

glatz Katalin, önkormányzati képviselő, la-
kossági fogadó órát tart 2015. december 02-án 
(szerdán), 17 órától a Kazinczy Ferenc Iskolában 
(Középszer utca 3. sz.). A fogadó órán részt vesz 
Lukács Viktor körzeti rendész.

Barta gábor önkormányzati képviselő lakossági 
fogadó órát tart 2015. december 3- án (csütörtökön) 
16-18 óráig, a Kaffka Margit Könyvtárban (Park u. 
8). Meghívott vendég: Vancsó Viktor körzeti rendész

jakab péter, önkormányzati képviselő, ado-
mánygyűjtéssel egybekötött fogadó órát tart 
2015. december 6-án 10 órától a Centrum előtt.

fogaDó óráK 

lomtalanítás - 49. HEti ütEmtErv
November 30. | hétfő Diós-

győri lakótelep: Árpád tár-
sasházak páros oldal, Csóka 
társasházak, Hegyalja tár-
sasházak, Kondor B. társas-
házak, Kuruc társasházak, 
Táncsics tér t.házak

December 1. | kedd Diós-
győr Majláth dél: Alsó Pa-
pírgyár, Árpád u. páratlan 
oldal, Bölcs, Csóka magánhá-
zak, Diófa, Ferenczi S., Fülep 
J., Hajdú, Hegyalja magánhá-
zak páratlan oldal, Hóvirág, 
Kemény, Kiss tábornok pá-
ratlan oldal, Költő, Köztársa-
ság, Lilla, Madách I., Márton 
bíró, Mokri-Mészáros, Nagy 
L. kir., Nyár, Páfrány, Pálma, 
Papír, Rigó, Szervezet, Tán-
csics tér magánházak

Felsőhámor: Losonczy I., 
Palota, Vadas J.

December 2. | szerda 
Ómassa

Vargahegy: Batthány sor, 
Csermőkei, Hajnal, Kike-
rics, Kismagashegy, Kokil-
la, Krókusz, Liliom, Magas-
hegy, Margaréta, Martinász, 
Mély, Nagymagashegy, 

Örömhegy, Var-
gaoldal, Vasöntő

December 3. |  
csütörtök D i ó s -
győr Majláth 
észak: Ákos, Ár-
nyas, Bánfolyás, Bánki D., Ba-
ráthegyalja, Batsányi J., Béke, 
Cserje, Csipkés, Erdész, Gőz, 
Gyertyán, Hegyalja magánhá-
zak páros oldal, Holló, Ibolya, 
Jázmin, Kiss tábornok 56-82, 
Kondor B. magánházak, Lan-
kás, Mohás, Őz, Partos, Ró-
zsa, Sas, Sugár, Szépvölgy, Te-
lepy Gy., Tóth Á., Tömörkény 
I., Törökverő, Vajda J., Vas Ge-
reben, Vince, Vörös, Zenta

December 4. | péntek Pe-
reces: Barátság tér, Beller 
völgy, Bimbó, Bodza, Bolló-
alja, Csáby L., Csajkovszkij, 
Csehov, Cséti O., Debrece-
ni M. tér, Erdő sor, Erenyő, 
Faller J., Fátyolka, Finkey J., 
Hérics, Híd, Jószerencse, Ju-
har, Kodály Z., Kőpad, Lau-
day J., Liszkay G., Meddő, 
Nagy László dűlő, Nefelejcs, 
Pálya, Som, Szentistványi, 
Szirom, Ucekaj, Vadász

KöZéRdEKŰ KöZLEMéNy

Az Éltető Lélek Irodalmi 
Kör estjét rendezik meg va-
sárnap, 29-én 17 órai kezdet-
tel a millenniumi teremben. 
Téma: a téli ünnepkör. Va-
sárnap advent 1. vasárnap-

ja, megkezdődik az adventi 
időszak. A katolikus templo-
mokban a meghirdetett idő-
pontokban tartják a hajnali, 
roráte-szentmiséket karácso-
nyig, minden hétköznap. 
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EgyháZI hÍREK, ESEMéNyEK

november 29. vasárnap 
KAKAÓKONCERT Be-
avató kamarakoncert 11:00 
| NÉZŐTÉRI TÁRSALGó 
Jegyvásárlás

A NAgy gATsby ro-
mantikus pop art táncjáték 
két részben 15:00 | KAMA-
RA Déryné Arany, Ezüst 
bérlet Jegyvásárlás

Egy CsÓK És MÁs 
sEMMI zenés komédia 
két részben 15:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás

Egy CsÓK És MÁs 
sEMMI zenés komédia 
két részben 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás

December 2. szerda TOs-
CA opera három részben 
18:00 | NAGYSZÍNHÁZ Fe-
renczy ifj. bérlet Jegyvásárlás

TÓTÉK tragikomédia két 
részben 19:00 | KAMARA 
Bérletszünet Jegyvásárlás

December 3. csütörtök 
LÚDAs MATyI mesejá-
ték két részben 10:00 | KA-
MARA Hétmérföldes bérlet 
Jegyvásárlás

LÚDAs MATyI mesejáték 
két részben 14:00 | KAMARA 
Egyszervolt bérlet Jegyvásárlás

TOsCA opera három rész-
ben 16:30 | NAGYSZÍNHÁZ 

Zrínyi ifj. bérlet Jegyvásárlás
PILLANTÁs A híDRÓL 

színmű két részben 19:00 | 
KAMARA Madách (Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás

December 4. péntek 
hOVÁ LETT hÓFEhÉR? 
táncbeavató gyerekeknek 
10:00 | JÁTÉKSZÍN Jegy-
vásárlás

LÚDAs MATyI mesejá-
ték két részben 14:00 | KA-
MARA Óperenciás bérlet 
Jegyvásárlás

A NAgy ROMuLus 
Történelmietlen történelmi 
komédia két részben 19:00 
| NAGYSZÍNHÁZ Vörös-
marty (Alap, Arany, Ezüst) 
bérlet Jegyvásárlás

PILLANTÁs A híD-
RÓL színmű két részben 
19:00 | KAMARA Upor 
(Arany, Ezüst) bérlet Jegy-
vásárlás

a misKolci nEmzEti 
S Z Í N h á Z  M Ű S O R A 
november 29. – December 4. Az Új Polgári Törvénykönyv 

hatályba lépésével, 2014. 
március 15-ével, a korábbi 
gazdasági társaságokról szó-
ló törvényt hatályon kívül 
helyezték, a cégekre vonat-
kozó szabályokat az új Ptk. 
tartalmazza. 

A cégek alapvető kötele-
zettsége, hogy társasági szer-
ződésüket hozzák összhang-
ba az új Ptk. rendelkezéseivel. 
Ez szinte minden gazdasági 
társaságot érint, melynek kö-
telező cégmódosítás formájá-
ban tehetnek eleget.

Amelyik cég 2014. márci-
us 15-e óta egyéb okból még 
nem módosította létesítő ok-
iratát, cégformától függő idő-
pontig, köteles az új szabá-
lyokra áttérni. Közkereseti 
társaság és betéti társaság ese-
tén ez az időpont 2015. már-
cius 15-e volt, míg a korlátolt 
felelősségű társaság, a rész-
vénytársaság és az egyesülés 
esetén 2016. március 15-e. 

A Kft-k esetében egy to-
vábbi fontos teendő is van, 

miután az új törvény, 500 
ezer Ft-ról, 3 millió forintra 
emelte a törzstőke minimu-
mát. Azon cégek, amelyek 
ennél alacsonyabb törzstőké-
vel rendelkeznek, ugyanezen 
időpontig kötelesek felemelni 
törzstőkéjüket az új törvényi 
minimumra. Ha ennek nem 
tudnak eleget tenni, akkor 
dönteniük kell a társaság át-
alakulásáról olyan cégformá-
ba, melyben ilyen minimá-
lis tőkekövetelmény nincs, 
vagyis betéti társasággá, köz-
kereseti társasággá alakul-
hatnak át. A cégeljárásban az 
ügyvédi közreműködés köte-
lező, vagyis csak jogi képvi-
selő nyújthatja be a Cégbíró-
ságnak,  az általa szerkesztett 
módosító okiratot.

Célszerű a torlódások el-
kerülése érdekében mielőbb 
ügyvédhez fordulni, annál 
is inkább, mert a határidőt 
elmulasztó cégek, a cégeljá-
rási törvény alapján, bírság-
ra számíthatnak.

STRASSbuRgER gyuLA 
ügyVéd

a jogász válaszol

KöTELEZő 
cégmóDosítás

Egy csók  
és más semmi



Illegális fegyver,  
az illegális főzdében

Illegálisan tartott lőfegyvert találtak egy illegális szeszfőzdé-
ben Miskolcon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzü-
győrei, akik a Nemzeti Nyomozó Iroda jelzésére mentek ki a 
helyszínre. A ház tulajdonosa éppen pálinkát főzött, amikor 
megérkeztek hozzá a NAV munkatársai. Összesen 50 liter sze-
szes folyadékot találtak a mellékhelyiségben házilag összebar-
kácsolt lepárló berendezés mellett. Ezeket, valamint a főzéshez 
használt lepárlót is lefoglalták. További illegálisan főzött pálin-
kát kerestek a pénzügyőrök a házban, amikor az egyik szobában 
egy lőfegyvert és két lőszert találtak. Kiderült, hogy a megtalált 
fegyver nincs nyilvántartásba véve. Ezt követően a férfi autóját 
is átvizsgálták, ahonnan további 19 lőszer került elő. Az illegális 
fegyverről azonnal értesítették a rendőröket. 

Hamar elfogták a betörőt
A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajókazai Rendőrőrse 

rablás bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
folytat büntetőeljárást V. G. helyi lakossal szemben. A nyomozás 
adatai szerint a gyanúsított október 10-én az esti órákban betört 
egy dédestapolcsányi házba, s a lakókat megfenyegetve, pénzt 
követelt. Miután a háziak közölték, hogy nincs pénzük a táma-
dó elmenekült a helyszínről. A bevezetett rendőri intézkedések 
eredményeként a nyomozók azonosították, majd bűnügyi őrizet-
be vették a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható férfit. 

Megtámadták, kirabolták
Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 

folytat büntetőeljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság F. 
Antal 20 éves hejőpapi lakossal és 17 éves fiatalkorú társával 
szemben. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak november 

21-én 19 óra körül Hejő-
papiban, a Kossuth utcá-
ban hátulról megtámad-
ták a hazafelé igyekvő 
sértettet, majd egyikük 

erőszakkal elvette az árokba zuhant férfi közel 30 ezer forintját 
és mobiltelefonjait. A sértett csak másnap tett bejelentést a ren-
dőrségen, a nyomozók rövid idő alatt azonosították, és elfogták 
a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 
férfit és fiatalkorú társát. 

Mutogatós férfi, hajléktalan tanya – intézkedtek a seriffek
Nem telt eseménytelenül az elmúlt hét a miskolci körzeti ren-

dészeknél. Az Aba utcáról azt jelezték a helyi seriffnek, hogy 
„mutogatós” férfi jár a környéken. Az illetőt nem sikerült tetten 
érni, de a körzeti rendészek azóta folyamatosan figyelik a kör-
nyéket. A Hejő parton, az egyetemi elágazásnál hajléktalanok 
építettek sátortábort. A körzeti rendész felszólította őket annak 
elbontására, amit ők meg is tettek. Most a Városgazda tisztítja 
meg a területet. Csütörtökön idős zavart férfi ment be egy ava-
si boltba és azt mondta: nem sokáig fog már élni. Gyógyszere-
ket és borotvapengét mutatott a boltosnak. Értesítették a körzeti 
rendészt, aki a rendőrséggel együtt kereste a férfit a kilátó kör-
nyékén, de addigra eltűnt.

Fa dőlt a lillafüredi állomásra
Mint arról hírt adtunk, Miskolcon és környékén is sokfelé ká-

rokat okozott nemrégiben, a hirtelen támadt szélvihar. A ká-
resetekből az erdős-hegyes Lillafüredre is jutott, ahol egy fát 
éppen a kisvasút állomására döntött rá a szél. Információink 
szerint az eset nem okozott komolyabb károkat. 

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) Kellemetlenül érezheti magát 
egy helyzetben, pedig nincs rá oka, hogy zavart legyen. Nem 
Ön miatt alakultak így a dolgok, de mindent megtesz, hogy 

helyrehozza őket. A csapatmunka sokat segíthet, bízzon meg másokban is!

Bika (április 21 - május 20) Lehet, hogy egy feladat még na-
gyon távolinak tűnik, de nem árt már most dolgozni a megoldá-
son. Ha kellően felkészült, akkor minden simán alakul majd. Ön 

lehet a csapa hőse, de ne feledkezzen meg azokról, akik segítették!

Ikrek (május 21 - június 21) Ha kipiheni magát, minden gör-
dülékenyebben haladhat. Ne erőltessen semmit, és ne próbál-
ja lazán kezelni a kialakult változásokat. Valaki a terveiről sze-

retne hallani, és Önnek készen kell állnia a megfelelő válaszokkal.

Rák (június 22 - július 22) Még semmi nem dőlt el, változ-
hatnak a dolgok. Próbálja megőrizni azt, amivel elégedett, de 
csiszoljon azon, amit a jövőben másképp szeretne látni. Büsz-

ke lehet arra a későbbiekben, amit most véghez fog vinni. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) A nehéz helyzetekben kü-
lönösen fontos az őszinteség, és az, hogy úgy beszéljen másokkal, 
ahogyan szeretné, hogy Önnel is beszéljenek. Egyszerre akar több 

szerepben is megfelelni, és még nem tudja, hogy kellene ezt csinálni. 

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Szívesen segít mások-
nak, de nem szabad elfeledkeznie magáról sem. Ha a kötelessé-
geinek eleget tett, gondoskodjon arról, hogy kicsit élvezni is tudja 

a mindennapokat. Nehéz kihívásokkal kell szembenézni, de bírni fogja.

 Mérleg (szeptember 24 - október 23) Még nem tudja, hogy 
melyik irányba kellene indulnia, de azt igen, hogy különösen 
fontos a következő lépés. Válasszon hát körültekintően, mielőtt 

elindul. Nem gond, ha időnként hibázunk, ez a fejlődés folyamatával jár. 

Skorpió (október 24 - november 22) Mindent egy kézben 
akar tartani, de nem Ön az egyetlen, aki úgy gondolja, hogy ké-
pes megbirkózni a kihívásokkal. Versenyzés helyett érdemesebb 

lehet együtt dolgozni. Ne féljen meglépni az ehhez szükséges lépéseket. 

Nyilas (november 23 - december 21) Minden percet ki 
kell használnia, ha semmiről nem akar lemaradni. Szerencsé-
re szinte adja majd magát a lehetőség, és Ön élni is tud vele. 

A személyes vonzerejét is be kell most vetnie, hogy jól alakuljanak a dolgai. 

Bak (december 22 - január 20) Ne másoktól tegyen függővé 
dolgokat, mert akkor az irányítás is kicsúszik a kezéből. Vál-
laljon felelősséget, mert akkor a siker is az Öné lehet majd. 

Egy új képesség elsajátítása mindig előnyt jelent, éljen ezzel.

Vízöntő (január 21 - február 19) Bele kell nyugodnia, hogy 
most kicsit csendesebb mederben folydogálnak a dolgok. Ne 
akarjon mindent irányítani, ne ússzon szembe az árral, fo-

gadja el, ami jön. Néha a tudásnál is fontosabb a taktikai érzék.  

Halak (február 20 - március 20) Nem csak Önön múlik a si-
ker, mégis Ön veszi leginkább magára a dolgokat. Ossza meg 
a terheket valakivel, mert egyedül nem tudja sokáig cipelni 

őket. Ami nem sikerül elsőre, még sikerülhet másodjára vagy harmadjára. 

Mikulás
2
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Idén a diósgyőri plébániatemplomban rendezték meg a katolikus egyházi kórusok Szent Cecília-napi hangversenyét novem-
ber 22-én, vasárnap. Huszonkilenc évvel ezelőtt, 1986-ban Zachár Géza, a Szent Anna templom akkori plébánosa és Gergely 
Péter Pál, a mindszenti kórus akkori vezetője kezdeményezték, hogy az egyházi zene védőszentjének tiszteletére, jöjjenek össze 
a katolikus templomok énekkarai, és adjanak együtt hangversenyt. A Szent Cecília-napi koncertet azóta minden évben más 
és más templomban rendezik meg.                                                                                                                                Fotó: juhász ákos

Forró NyoMoN

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben a Mikulás né-
hány külföldi elnevezését rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket 
együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb december 
22-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Mis-
kolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. 
A helyes megfejtéseket beküldők között egy-egy decem-
ber elején megjelenő, 2016-os Miskolci Kalendáriu-

mot sorsolunk ki.  Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. BAtyuS BáL, 2. FáSy 
MuLAtó, 3. FőzőVErSENy, 4. riASztó ESzKÖzÖK. Nyertesek: Jakab imréné, 3860 
Encs Keglevich u.; Novák istvánné, 3564 Hernádnémeti Ady Endre u.
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A miskolci állatkertben is készülnek az ünnepekre. Ezt a fát a 
madarak számára díszítették fel az elmúlt hétvégén. Játékos fel-
adatokkal, ismeretterjesztő előadásokkal, bemutatókkal várták 
a látogatókat, valamint számos jó tanáccsal, a madarak téli táp-
lálásával kapcsolatban. 

állatkerti 
ünnepváró

egyházI kórusok 

A  hét fotója
juhász ákos    
Felvétele


