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Orbán Viktor 
szerint azzal, 
hogy a nép-
szavazáson 
több mint 98 
százalék vok-
solt nemmel a 
kényszerbete-
lepítésre, lét-
rejött egy új, 
nemzeti egy-
ség Magyaror-
szágért. 

A minisz-
terelnök keddi 
sajtótájékozta-
tóján kiemelte: az új egység pár-
tok felett álló nemzeti ügyben 
jött létre. Az, hogy egymillió-
val többen szavaztak nemmel, 
mint a Fidesz-KDNP hagyomá-
nyos szavazóbázisa, jól mutatja, 
hogy az emberek ezt nem párt-, 
hanem nemzeti kérdésnek te-
kintették. Az emberek döntésé-
nek érvényt kell szerezni. Ezért 
alkotmánymódosítást kezde-
ményeznek, hogy világosan ki-
mondják: a magyar parlament 
hozzájárulása nélkül Brüsszel 
semmilyen uniós előírással sem 

telepíthet Magyarországra be-
vándorlókat. 

Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik éltek 
állampolgári jogukkal és részt 
vettek a szavazáson. Mint fo-
galmazott, ez az igazi demok-
rácia. – A DK-ról és a szocialis-
tákról nem kívánok véleményt 
mondani, hiszen akik távolma-
radásra szólítottak fel, azokról 
nem érdemes sokat beszélni – 
tette hozzá a képviselő, kiemel-
ve: a nemek aránya elsöprő volt, 

a népszavazás pedig sikeres. 
Egyértelmű a magyar embe-
rek véleménye: nem kérnek a 
brüsszeli kötelező kvótából. – 
Köszönöm, köszönjük! – zárta 
szavait Csöbör Katalin.

Kriza Ákos polgármester va-
sárnap este úgy fogalmazott: 
Miskolc jól szerepelt, a részvéte-
li arány megelőzte megyénk, és 
számos más megyei jogú város 
részvételi arányát. Ha nem lett 
volna eredményes az elmúlt tíz 
évben közösen végzett munka, 
akkor ezt most nem mondhat-
nák el. – Úgyhogy azt hiszem, 
jó úton járunk és maradunk is 
ezen az úton, hajrá Miskolc! – 
zárta szavait a polgármester.

ÚJ NEMZETI EGYSÉG MAGYARORSZÁGÉRT

Csütörtökön este befejeződött 
levélszavazatok összeszámlálása 
is. A népszavazás előzetes végle-
ges eredménye szerint az összes 
választópolgár 41,31 százaléka 
szavazott érvényesen: 56 157-en 
„IGEN”-nel (1,64 %), 3 361 825-
en (98,36 %) pedig „NEM”-mel. A 
népszavazás közjogilag érvényte-
len, mivel az érvényes szavazatok 
száma nem érte el az alaptörvény 
szerint szükséges 50 százalékot.
 

B.-A.-Z. megyében az összes le-
adott szavazat 225 923 (41,71 szá-
zalék) ezek közül érvényes 214 056, 
(39,52 százalék). Az IGEN szava-
zatok száma 4100 (1,92 százalék), a 
NEM szavazatoké 209 956 (98,08 
százalék).

Miskolcon 54 383-an voksoltak, 
ez 41,86 százalékos részvételi arány. 
Az érvényes szavazatok száma  
50 253 (38,68 százalék). A NEM sza-
vazatok száma 49 228 (97,96 százalék), 
az IGEN-eké 1025 (2,04 százalék).  

Korábban négy országos népsza-
vazáson összesen hét kérdést tettek 
föl: a NATO- és az EU-csatlakozás-
ról, az egészségügyi intézmények 
állami tulajdonban tartásáról, a 
kedvezményes honosításról, a kór-
házi napidíjról, a vizitdíjról és a tan-
díjról. Ezek közül egyetlen esetben 
szavaztak egy kérdésre egyfélekép-
pen többen, mint október 2-án a 
„NEM”-ekre: a 2008-as népszavazás 
első kérdésére, a kórházi napidíj el-
utasítására 3 385 981 „IGEN” szava-
zat érkezett.

Adatok, eredmények

Az index hírportál az egyéni országy-
gyűlési választókerületek esetében is ki-
számolta, hány „nem” szavazat érkezett 
most vasárnap és ezt – egyebek mellett 
– összevetette a 2014-ben a Fidesz kép-
viselőjelöltjeire ezekben a kerületekben 
összesen leadott szavazatok számával. 
A javulást, azaz a „nem” szavazatok 
arányának erősödését a kék szín árnya-
lataival ábrázolták a mellékelt térképen. 
Minél sötétebb az árnyalat, annál több 
volt most a „nem” szavazat, a Fidesz 
2014-es eredményéhez képest. 

Látható, hogy összességében és kör-
zetenként is többen szavaztak most 
nemmel, mint ahányan a Fidesz jelöltje-
ire két éve (akkor 2,1 millió voks, most 
3,3 millió "nem"). Vagyis itt csupán a ja-
vulás mértéke a kérdéses.

Országosan a „legkékebb” tehát a leg-
nagyobb javulást Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye 2. (miskolci) választókerü-
lete mutatja. Itt a most leadott „nem” 
szavazatok aránya 196 százalékkal ha-
ladja meg a 2014-ben, a Fidesz jelölt-
jére leadott szavazatok számát. Ehhez 
mérhető javulás csupán egyetlen má-
sik körzetben volt még az országban, 
Csongrádban. A másik miskolci válasz-
tókerület, Borsod-Abaúj-Zemplén 1. 
kerülete is jelentős eredményt ért el: itt 
16602-en szavaztak 2014-ben a Fidesz 
jelöltjére, most, a népszavazáson 29582 
volt a nem szavazatok száma. A javulás 
itt 178 százalékos. 

Adódik a kérdés, hogy ezek a plusz 
„nem” szavazatok honnan, melyik vá-
lasztói rétegből jöttek legnagyobb szám-

ban. A baloldali politikusok nyilván a 
jobbikos tábort említik – nem is tehet-
nek mást, ha a 2018-as választásokra 
gondolnak. Az is tény azonban, hogy 
a Jobbik, noha retorikában a „nem” 
melletti elkötelezettségét hangsúlyozta, 
Miskolcon sem folytatott offenzív, lát-
ható kampányt. Ezt pedig csupán rész-
ben lehet az anyagi lehetőségek hiányá-
val indokolni, hiszen például a DK-nak 
sem volt több pénze, mégis látható, erő-

teljes kampány folytatott. A Nézőpont 
Intézet lapunkban is közölt, a szavazás 
előtti egyik legutolsó közvélemény-ku-
tatása szerint, az ellenzéki szavazók 51 
százaléka helyeselte a kormány beván-
dorlás politikáját. Tízből nyolc megkér-
dezett – pártszimpátiától függetlenül – 
tartott attól, hogy a migránsok között 
terroristák is lehetnek. A megkérde-
zettek négyötöde ellenezte a kényszer-
betelepítést, ugyancsak pártszimpátiá-

tól függetlenül. A magukat kifejezetten 
baloldalinak valló megkérdezettek kö-
zül kétötöd ellenezte a kvótát. Ha lemo-
dellezzük, és az eredményekre vetítjük 
a témában készült közvélemény-ku-
tatások adatait, nagy valószínűséggel 
megállapítható, hogy a referendumon 
résztvevő, magukat hagyományosan 
baloldalinak mondó szavazók átlago-
san közel kétharmada nemmel szava-
zott a kötelező betelepítésre.

Simon Gá-
bor, az MSZP 
miskolci el-
nöke értéke-
lésében úgy 
f o g a l m a -
zott: vélemé-
nye szerint 
Miskolcon „semmi nem tör-
tént”, összességében keveseb-
ben szavaztak „NEM”- el, mint 
ahány szavazatot 2014-ben a Fi-
desz-KDNP és a Jobbik együt-
tesen szerzett. A kormánypárt 
politikusai tegyék túl magukat 
ezen, tegyék a dolgukat – fogal-
mazott Simon Gábor. 

T o m -
pa Sándor 
D K- e l n ö k 
egyebek mel-
lett azt emel-
te ki, hogy a 
népszavazás 
érvénytelen 
lett. A baloldaliak otthon ma-
radtak, a Fidesz és a Jobbik el-
vitte szavazóit vasárnap, azaz, 

„mára összeállt a Fidesz-Jobbik 
nagykoalíció, és itt Miskolcon 
is csak gyermeteg marakodás, 
amit mutatnak” – fogalma-
zott Tompa Sándor, aki szerint 
„mára az a kérdés, mennyibe ke-
rült ez a miskolciaknak?” 

A Jobbik-
nak határo-
zott állás-
pontja volt, 
látható kam-
pányt azon-
ban nem 
nagyon foly-
tatott. Jakab Péter, a párt miskol-
ci frakcióvezetője kérdésünkre 
úgy fogalmazott, „a Jobbiknak 
nem volt 15 milliárd forintja 
kampányolni”, ennek ellenére 
a párt vezetői fórumokon, utcai 
kitelepüléseken folyamatosan a 
részvételre és a nem szavazatra 
buzdítottak. A miskolci szava-
zók közel 98 százaléka nemmel 
voksolt. Hogy ebből mennyi le-
hetett jobbikos, erre a frakcióve-
zető úgy válaszolt: „nincs Kuba-

tov-listánk, így százalékot nem 
tudok mondani”.

Soós Attila 
fideszes frak-
c i ó v e z e t ő 
úgy értékelt: 
a miskolciak 
számára na-
gyon fontos 
volt a népsza-
vazás. Mind a megyei, mind pe-
dig a megyében található váro-
sok részvételi arányánál többen 
mentek el szavazni. – Miskol-
con kétszer annyian utasították 
el a kötelező betelepítési kvótát, 
mint ahány szavazatot 2014-ben 
az önkormányzati választásokon 
a Fidesz-KDNP kapott! Ez nem 
jelent mást, mint azt, hogy ebben 
a városban is kialakult, kialaku-
lóban van egy új politikai egy-
ség, amely már túlnyúlik a Fi-
desz-KDNP határain. Szeretném 
megköszönni, párthovatartozás 
nélkül, a jobboldali és a baloldali 
szavazóknak is a szavazatukat! – 
hangsúlyozta a politikus. 

Pártvélemények az eredményről

KIMAGASLÓ EREDMÉNYEK  
A MISKOLCI KÖRZETEKBEN
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Októberi, rendes ülését tartotta csü-
törtökön Miskolc város képviselő-tes-
tülete. A grémium tárgyalt egyebek 
mellett a költségvetésről és a sétáló 
utca rendjéről szóló rendelet módosí-
tásáról, a közintézmény-működtető 
központ feladatainak kibővítéséről, 
illetve egy közbiztonsági pont kiala-
kításáról a Bagolyvárban.

A diósgyőri labdarúgás emlékei,  
56”-os elismerés

Tárgyaltak a Miskolcért, a szabadsá-
gért ’56 elnevezésű kitüntető díj alapí-
tásáról, adományozásáról. A díjat azok 
az élő személyek kaphatják, akik részt-
vevői és aktív alakítói voltak az 1956-os 
miskolci történelmi eseményeknek.

A közgyűlés tárgyalta a „Miskolc – 
Nagykapos – Kassa kulturális együtt-
működésének erősítése” című projekt 
benyújtását is, mely magában foglalja a 
Miskolci Nyári Színház felújítását. 

A magyar kormány számára is ki-
emelten fontos a diósgyőri labdarúgás: 
ennek érdekében döntött a diósgyőri 
stadion rekonstrukciójáról. A hama-
rosan meginduló munkák miatt elen-
gedhetetlen, hogy a diósgyőri futball 

106 éve felgyűlt emléktárgyait megőriz-
zék az utókor számára. Ezeket megfe-
lelő szakmaisággal össze kell gyűjteni, 
rendszerezni, majd bemutatni. A mun-
kába a Herman Ottó Múzeum mellett a 
szurkolói érdekképviseleteket, illetve az 
Észak-keleti Átjáró Kulturális és Tudo-
mányos Közhasznú Egyesületet, vala-
mint a Diósgyőri Stadionrekonstrukci-
ós Kft.-t is be kívánják vonni. 

Mind az MVSI, mind az MVSC pá-
lyázatot nyújtott be TAO-forrásra. Ezek 
egyebek mellett tartalmazzák a Zrínyi 
Ilona Gimnázium tornaterem-felújí-
tását és a Diósgyőri Nagy Lajos Király 
Általános Iskola multifunkciós sport-
udvarának kialakítását. Felújítanák 
ugyanakkor az Avasi Gimnázium tor-
natermét is.

Költségvetés, nagyarányú  
fejlesztések

Napirenden szerepelt az önkormány-
zat 2016. évi költségvetésének módosí-
tása is. 

Újabb fejlesztések valósulnak meg 
Miskolcon: létrejön egy új ipari park, 
folytatódik a Diósgyőri vár rekonstruk-
ciója és szintén második üteméhez ér a 
Miskolctapolcai Strandfürdő felújítása, 
ahol élményfürdőt alakítanak majd ki.

Komoly összegekkel szerepel az ener-
giahatékonyság fejlesztése, az útfej-
lesztésre, az óvoda- és iskolafejlesztés, 
illetve kerékpárút-fejlesztése is. A mis-
kolctapolcai őspark és zöldterület fej-
lesztésére 860 millió, 2 bölcsőde és 2 
óvoda fejlesztése 710 millió, míg kerék-
párút fejlesztésre egy másik program 
kapcsán további 461 millió forinttal 
számol Miskolc. Az Okos Város Prog-
ramban megvalósuló fejlesztések ré-
vén 500 új térfigyelő kamerával bővül a 

rendszer. Soós Attila, a Fidesz-frakció-
vezetője kiemelte, 2010 óta megválto-
zott a tervezési gyakorlat. A rendrakás 
évei után most a fejlődés következhet. A 
város költségvetésében nagyságrendek-
ben mérhető a fejlesztésre fordított ösz-
szeg, milliárdról milliárdra nő az a saját 
bevétel, amit az itt élők fizetnek be úgy, 
hogy közben helyi adóemelés nem volt. 
– Ez már nem az a város, ami 10-20-
30 éve volt – hangsúlyozta a politikus. 
– Elkezdjük felhasználni azt a 35 mil-
liárd forintnyi területfejlesztési forrást, 
amit Miskolc magának lobbizott ki. Le-
het úgy is várost fejleszteni, hogy ezek 
az összegek nem hitelből származnak, 
nem a városlakók nyakába dobunk ha-
talmas tartozásokat – tette hozzá Soós 
Attila. 

Molnár Péter KDNP-frakcióveze-
tő kihangsúlyozta, egyensúlyban van a 
költségvetés, ami nem volt mindig így. 
Örömteli, hogy a város úgy fejlődik, 
hogy közben nem adósodik el.  – Olyan 
nagyívű, nagyarányú fejlesztések foly-
tatódnak a városban, amik évtizedek-
re, akár egy évszázadra is meghatároz-
zák Miskolc arculatát – hangsúlyozta a 
frakcióvezető. 

Badány Lajos (Jobbik) képviselő sze-
rint a költségvetési javaslatot jó lett vol-
na nem „egybegyúrva” tárgyalni. Hi-
telfelvételi kényszerről beszélt, mint 
mondta, a fejlesztések szinte kizárólag 
uniós pénzek, így gyakorlatilag ezek 
tartják életben a beruházásokat. Szerin-
te ez is segíthetné a helyi gazdaságot, ha 
a helyi fejlesztéseket a helyi vállalkozá-
soknak adnák.

A város tisztíttatja ki  
a Pereces patakot

Hubay György (Fidesz-KDNP) kép-
viselő történelmi lehetőségnek neveze-
te a fejlesztéseket. Módosító indítvány 
kapcsán a Pereces patak tisztítását is 
a költségvetési keretből kell végezni – 
utalt a korábbi, kihelyezett frakcióülés-
re is, ahol ezt a problémát az ott élők 
vetették fel a Fidesz-KDNP-s képvi-
selőknek. A patak tisztítását mostan-
tól külön költségvetési sorban tervezi 
a város. – Ha a terület önkormányzati 
képviselője, a jobbikos Pakusza Zoltán 
jobban dolgozott volna, körültekin-
tőbben utánajár a dolgoknak, akkor 
talán a 12 millió forintos képviselői ke-
retéből is meg lehetett volna oldani ezt 
a feladatot. Most azonban a városve-
zetés lépett – húzta alá Hubay György, 
aki ismertette: első lépésben, kéthéten 
belül kitisztítják az átfolyókat, majd ki-
javítják a beomlott támfalakat is. Ez az 
első szakasz, majd a munkát tavasszal 
folytatják – hangsúlyozta.  Pakusza 
Zoltán (Jobbik) képviselő a vita során 
felmutatta a 2016-ra, 2017-re vonatko-
zó fejlesztési terveket. Kiemelte, Pere-
cesen a legfontosabb a felszíni csapa-
dékvíz-elvezetés megoldása. Ennek 
érdekében az előző ciklusban kezde-
ményezte a terület egészére vonatko-

zó terv előkészítését, mely idén el is 
készült. Egyeztettek a probléma meg-
oldásáról. Hubay György válaszában 
feltette a kérdést, akkor a helyiek mi-
ért őt és a városvezetést keresték meg 
a problémákkal? – Tőlünk kértek meg-
oldást, mi megadtuk a lehetőséget – 
hangoztatta. 

Átalakuló tagvállalatok
Tavasztól egyszerűsödik a vállalati 

struktúra Miskolcon, az olcsóbb, mégis 
hatékonyabb működés érdekében egy-
szerűsíti a Miskolc Holding Zrt. tag-
vállalati szerkezetét az önkormányzat. 
A MIK Zrt., a MIVIKÖ Miskolc Kft., 
a Miskolci Városfejlesztési Kft. beolvad 
a Miskolc Holdingba. A társaságok így 
megszűnnek, mint önálló tagvállalatok, 
de divízióként tovább működnek. Az 
átalakuló szervezeti egységek feladatai 
és munkavállalói a Miskolc Holding 
Zrt.-hez kerülnek át. A másik szerkeze-
ti változás, hogy a Régió Park Miskolc 
Nonprofit Kft. beolvad a Miskolci Vá-
rosgazda Nonprofit Kft-be. Az átalaku-
lás jogi eljárásai várhatóan 2017 tava-
szán zárulnak le. A közgyűlés mostani 
döntése ezeknek a jogi eljárásoknak az 
első, indító lépése.

Simon Gábor (MSZP) frakcióveze-
tő kifogásolta, hogy későn kapják meg 
az előterjesztéseket. Mint mondta, több 
önkormányzati céget össze akarnak 
vonni, az erről szóló előterjesztést előző 
este küldték ki. – Miért jó ez? – tette fel 
a kérdést Simon Gábor, aki szerint két 
év alatt 4500-an hagyták el Miskolcot.  

Soós Attila, a Fidesz frakcióvezető-
je ennek kapcsán felszólalásában utalt 
Gyurcsány Ferenc korábbi kijelenté-
sére, miszerint „el lehet innen menni”. 
Ha jól tudom, az Önök miniszterelnöke 
mondta ezt – mondta Simon Gábor sza-
vaira reagálva. 

Kiss János alpolgármester a vitában 
úgy fogalmazott: időről időre végig-
járják ezeket a stációkat a költségveté-
si vitákban. – Egy régi klasszikus film, 
a Blöff jutott eszembe, annak kapcsán 
pedig egy új alcím: A nagy balolda-
li félmunka – fogalmazott a politikus, 
aki szerint Simon Gábor szereti csak 
félig elolvasni az előterjesztéseket. A 
miskolci baloldal csak félig gondol-
kodik – jelentette ki, arra utalva, hogy 
Tompa Sándor azt mondta, hogy ezer 
migránsnak van hely az Avason. – Ez 
mekkora sebet ütött volna Miskolc költ-
ségvetésén? – tette fel a kérdést Kiss Já-
nos. –  Havi 400 euróba kerül egy mig-
ráns ellátása, éves szinten ez 3 milliárd 
forint és akkor még nem beszéltünk a 
szállásról, étkezésről, más költségekről 
– tette hozzá. A baloldalnak azon kel-
lene elgondolkodni, hogy a városlakók 
miből adnák ezt össze. Tíz évvel ezelőtt 
15 ezerrel csökkent a város lakossága, az 
elmúlt – befejezett évben – csupán 200 
fővel. Ez is sok, de az adat nem az, amit 
Simon Gábor emlegetett – hangoztatta 
az alpolgármester. 

A cégek összevonása kapcsán Kiss Já-
nos elmondta, az ellenzékiek nem értet-
ték meg az előterjesztés lényegét, hol-
ott gyakran azt a kritikát hangoztatják, 
hogy hol a forrásteremtés. A cél az, hogy 
üzleti modellek mentén működjenek a 
vállalatok, s a bevételek fontos feladatok-
ra teremtsék meg a finanszírozást. – A 
város pénzügyi egyensúlya stabil, ledol-
goztuk azokat a terheket, amiket örök-
ségül kaptunk, innentől kezdve fejlődhet 
Miskolc – hangoztatta az alpolgármester.

Terület- és Településfejlesztési  
Operatív Program (TOP)

Pfliegler Péter alpolgármester a ki-
emelt TOP-programokról tájékoz-
tatta a közgyűlést. Elmondta, újabb 

9 támogatási kérelmet nyújtottak be. 
Ezek között szerepel – mintegy 1,1 
milliárd forint értékben – kulturá-
lis és közösségi terek infrastrukturá-
lis fejlesztése és helyi közösségszerve-
zés, a városi helyi közösségi fejlesztési 
stratégiához kapcsolódva. A Bogáncs 
utcai naperőmű-telep megépítésének 
összköltsége meghaladja az 510 mil-
lió forintot. Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítésére is jut majd 
forrás. Az alpolgármester kiemelte, a 
pályázatok 100 százalékos intenzitá-
súak és ezekkel újabb 4,2 milliárd fo-
rintos fejlesztési csomag indulhat el a 
TOP keretében. – A fejlesztések Mis-
kolc teljes lakosságát szolgálják – húzta 
alá az alpolgármester.

ÜLÉST TARTOTT MISKOLC VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Kriza Ákos polgármester na-
pirend előtti felszólalásában úgy 
fogalmazott: nemzeti emlékeze-
tünk őrzi azoknak a személyisé-
geknek az emlékét, akikről bátran 
elmondhatjuk: megcselekedték, 
amit megkövetelt a haza. Az aradi 
vértanúk egytől-egyig, ilyen sze-
mélyiségek voltak. Október 6-án, 
nemzeti gyásznapunkon rájuk em-
lékezünk. – Életük, cselekedeteik 
mértéket jelentettek. Az elmúlt hó-
napokban az ő példájukra támasz-
kodva, hazánk iránt érzett fele-
lősségtől hajtva, magyarságunkat 
óvva, keresztény gyökereinket félt-
ve vállaltuk azt a politikai mun-
kát, aminek eredményeképpen 
most vasárnap, soha nem látott 
egyetértést mutattak az emberek 
– hangsúlyozta a városvezető. Ma-
gyarországon és Miskolcon is el-
söprő fölénybe kerültek azok, akik 
egyöntetűen nemet mondtak az 
erőszakos betelepítésre. – Egyér-
telmű fölénybe kerültek azok, akik 
nemet mondtak arra, hogy má-
sok mondják meg nekünk, kik-
kel éljünk együtt országunkban, 
saját városunkban. A miskolciak 
számára láthatóan nagyon fontos 
volt a népszavazás, mind a megyei, 
mind pedig a megyében található 
városok részvételi arányánál jóval 
többen mentek el szavazni. 

– Miskolcon a szavazók 98 száza-
léka – összesen 49 228 ember – nem 
szeretné, ha migránsokat telepíte-
nének Magyarországra! – hangsú-
lyozta Kriza Ákos.  – Városunkban 
vasárnap kétszer annyian utasítot-
ták el a kötelező betelepítési kvótát, 
mint ahány szavazatot 2014-ben az 
önkormányzati választásokon a Fi-
desz-KDNP kapott – hangoztatta 
Miskolc polgármestere, hozzátéve: 
akik pedig nem mentek el szavazni, 

vegyük úgy, hogy eleve elfogadták a 
népszavazás végeredményét.

– A szavazás előtt jó pár helyen, or-
szágos médiumokban is elmondtam, 
hogy számunkra sajnos nem isme-
retlen problémáról van szó, amikor 
idegen elemek betelepítéséről hal-
lunk. Nem felejtjük, nem felejthetjük 
el azokat az időket – hiszen nem vol-
tak még olyan régen – amikor hirte-
len, tudtunk és beleegyezésünk nél-
kül, idegen, ki tudja honnan érkező 
antiszociális elemek kezdték elözön-
leni a miskolci lakótelepeinket, tették 
szörnyűvé az ott lakók hétköznapjait. 
Ez az emlékezet működött vasárnap 
is – fogalmazott a polgármester.

– Rendkívül szomorú voltam a 
szavazás előtti napokban és így voltak 
ezzel azok az az avasiak is, akik mel-
lől kitelepítették a „fészekrakókat”, 
és hallották Tompa Sándor felelőtlen 
nyilatkozatát. A DK-s képviselő az 
Avas azon részébe telepítené a mig-
ránsokat, amelyek nemrég kiürültek. 
Ez a felelőtlen nyilatkozat, amelynek 
semmilyen közgyűlési alapja nem 
volt, nagyon rossz napokat okozott 
azoknak a lakóknak, akik már meg-
éltek egy betelepítést – mutatott rá a 
városvezető. – Szeretnék mindenkit 
megnyugtatni: amíg én vagyok a pol-
gármester, nem fogom megengedni, 
hogy akárcsak egyetlen migráns is 
az Avasra költözzön! – hangsúlyozta 
Kriza Ákos, az MSZP-s Simon Gá-
borhoz is intézve szavait. Mint fo-
galmazott, hiába kampányol együtt 
Tompa Sándorral a legnagyobb né-
zetazonosság jegyében, nem fognak 
migránsok Miskolcra költözni!

Befejezésül mindenkinek, minden 
miskolcinak, párt hovatartozás nél-
kül szeretnék köszönetet mondani 
a népszavazáson való részvételért, a 
magyar jövő érdekében mutatott ak-
tivitásért! – zárta szavait Kriza Ákos. 

Kriza Ákos: „Nem fognak  
migránsok az Avasra költözni!”



Az Európai Unió napjainkbéli 
válsága abban összegezhető, hogy 
a döntési helyzetben levő politi-
kai „elit” (legyen választott vagy 
kinevezett) hatalmának megtar-
tása érdekében, azzal visszaélve, 
gátlástalanul fordult(?) szembe 
választói, képviseltjei érdekeivel. 

Ez az általuk alkalmazott mód-
szer a magam korabeli közép-eu-
rópaiak számára nem ismeretlen, 
hiszen életünk első felét ebben a 
miliőben éltük le. Ebből következő-
en harcedzettek és optimisták va-
gyunk, mert tudjuk, hogy ez a rend-
szer halálra van ítélve és legyőzhető. 
Valljuk be: korábban döntő mérték-
ben az u. n. geopolitikai változá-
sok segítettek nekünk, most viszont 
magunknak kell megbirkóznunk 
velük (már a problémákkal). Ha az 
eltelt 26 év lehetőségeit eredménye-

sen használtuk és megfelelő erőt 
gyűjtöttünk, akkor most is megvan 
minden esélyünk a győzelemre.

Az október 2-ai népszavazás kér-
désére a válasz az elsöprő többség 
számára egyértelmű volt: NEM.  Az 
igazi kérdés azonban az volt, hogy 
hány embert tudunk meggyőzni a 
véleménynyilvánítás fontosságáról. 
(Azért, hogy ne az említett „elit” 
döntsön helyettünk.) Az elmúlt va-
sárnap Magyarországon 8.272.625 
választópolgár volt jogosult véle-
ménynyilvánításra. Az eredményes 
népszavazáshoz 4.136.313 vélemény 
szükséges és ekkor a többség – jelen 
esetben legalább 2.068.157 voks – 
dönt. 2016. október 2-án, Magyar-
országon 3.361.415 szavazó adta 
támogatását nemzeti önrendelke-
zésünk, szuverenitásuk megőrzé-
séhez, azaz NEM-el szavazott. Ez 
nagyon erős, meggyőző többség, 

még akkor is, ha a manipulátorok 
elérték céljukat és a népszavazás 
formálisan eredménytelen lett. Ha 
az országgyűlési választásokon ta-
pasztalt aktivitásra vetítjük, akkor 
a NEM-ek aránya minimum 66,4 
maximum 94,5 %. 

Az eredmények értékelésekor né-
hány politikai erő az otthon mara-
dottak, a passzívak nem létező sza-
vazatait próbálja kisajátítani. Ez 
abszurd és egy demokratikus be-
rendezkedésű (nem bolsevik) társa-
dalomban elfogadhatatlan. Ők nem 
arra bíztatták a velük egyetértőket, 
hogy szavazatukkal erősítsék meg 
őket, mert akkor kiderül, milyen ki-
sebbségben vannak. Ők azt kérték, 
hogy ne nyilvánítsanak véleményt, 
mert ez nyújt lehetőséget a mani-
pulálásra, az amúgy sem szavazók 
nem kinyilvánított véleményének 
kisajátítására. 

Mindezt azért vetettem papír-
ra, mert a miskolciak véleményét is 
ezek ismeretében érdemes értékel-
ni, elemezni. Összefoglalva megál-
lapítható, hogy a miskolciak jó és 
tisztességes teljesítmény nyújtottak. 
A népszavazáson a jogosultak 41,86 
%-a, 54.383 fő vett részt. Köszönet 
illet mindenkit, aki elment, leadta 
szavazatát (még akkor is, ha az ér-
vénytelen volt, mert az is vélemény-
nyilvánítás). 

Az eredményt, ha összehason-
lítjuk a többi megyeszékhellyel és 
a fővárossal, akkor megállapítha-
tó, hogy Miskolc 7 ilyen városnál, 
köztük a fővárosnál is nagyobb 
aktivitást mutatott. Az országos 
szavazási hajlandóságtól ugyan 2 
%-al elmaradt, de a megyei átlagot 
közel 2 %-al haladta meg. Október 
2-án 49.228-an szavaztak NEM-el. 
Ez a szavazók 97,96 %-a, de ha a 

parlamenti aktivitás (részvétel) 
számaira vetítjük, akkor a NEM-
ek aránya minimum 61, maxi-
mum 93%.

A város 20 önkormányzati vá-
lasztási körzetre tagozódik. Közü-
lük 10-ben a részvételi arány meg-
haladta az országos átlagot (!). A 
legjobb eredmény a tapolcai, azaz a 
4-es körzetben született 49,51 %-os 
részvétellel. A legrosszabb ered-
mény az avasi 6-os körzetben szü-
letett. A részvételi arány 33,87 % 
volt. (A részvételi arányokat önkor-
mányzati körzetekként a mellékelt 
ábra mutatja.)

Összességében megállapítható, 
hogy a miskolciak a tőlük elvárható 
aktivitással vettek részt az október 
2-ai népszavazáson.  

DEMETER ERVIN
B.-A.-Z. MEGYE  

KORMÁNYMEGBÍZOTTJA

Közélet Miskolci Napló4

Sorszám Megyeszékhely Részvételi arány (%)
1. Zalaegerszeg 47,64%
2. Szombathely 47,32%
3. Szekszárd 46,62%
4. Veszprém 46,35%
5. Székesfehérvár 46,18%
6. Győr 46,11%
7. Eger 45,18%
8. Kaposvár 43,67%
9. Békéscsaba 43,41%
10. Kecskemét 43,38%
11. Debrecen 43,09%
12. Érd 42,55%
13. Miskolc 41,86%
14. Nyíregyháza 41,47%
15. Szolnok 40,29%
16. Budapest 39,43%
17. Tatabánya 39,42%
18. Salgótarján 38,78%
19. Pécs 38,26%
20. Szeged 37,82%

Tisztújító küldöttgyűlést tartott a B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara, melynek elnökévé ismét Bihall Tamást választották. A rendez-
vényen részt vett Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
országos elnöke is. 

Négyévente tartanak ilyen gyűlést, 
ekkor választják meg a kamara elnök-
ségét és tisztségviselőit. Bihall Tamás, 
a BOKIK sokadszor újraválasztott el-
nöke elmondta, a következő négy év-
ben is sok kihívás áll majd a kamara 
előtt. – Nagyon bonyolult lett az élet, 
ha a korábbi évekhez viszonyítjuk. Új 
világtendenciák jelentkeznek, a kör-
nyezetvédelmi szempontoktól kezd-
ve, az új ipari forradalom, a digita-
lizáció megjelenése az iparban is új 
kihívásokat jelentenek. Erre fel kell 
készíteni a helyi cégeket, ami nem 
könnyű feladat – hangsúlyozta. 

A küldöttgyűlésen részt vett Par-
ragh László, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke is, aki szerint 
sikeres négy év van az ország mögött. 
– A következő négy évben is folytat-
nunk kell, amit eddig tettünk, azo-

kat a hívószavakat kell használnunk, 
amelyeket eddig használtunk – emel-
te ki a kamarai elnök, kihangsúlyoz-
va a gazdasági növekedés fenntart-
hatóságát, a gazdaság erőteljesebb 
megszervezését, a megfelelő munka-
erő képzését is. 

A küldöttgyűlés végén átadták a 
Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöki aranyérem kitünteté-
seket. A területi kamarai válasz-
tások után, október 27-én tartják 
majd az országos kamarai válasz-
tást. 

„A népszavazás kérdésére a válasz az elsöprő 
többség számára egyértelmű volt” 

Demeter Ervin: 

Tisztújító küldöttgyűlés a BOKIK-ban

„Fel kell készíteni a cégeket az új kihívásokra”



Megemlékezést és koszorúzást 
tartottak október 6-án, nemzeti 
gyásznapunkon, Miskolcon, a 13 
aradi vértanú és Batthyány Lajos 
tiszteletére. 

Rosonczy Ildikó történész beszé-
dében úgy fogalmazott, történel-
mi emlékezetünk egyik sarokkö-
ve 1848-49 öröksége. – Az elmúlt 
másfél évszázadban azok a politikai 
programok, amelyek Magyar-
ország modernizálását nem bi-
rodalmi keretek között kíván-
ták megvalósítani, mind ehhez 
az örökséghez nyúltak vissza – 
fogalmazott. A szabadságharc 
a Kárpát-medencei magyarság 
utolsó nagy, közös lélekemelő 
teljesítménye volt. Ennek em-
léke abroncsként fogja össze a 
mai országhatárokon belül és 
azokon kívül élő magyar nem-
zeti közösségeket. Nincs olyan 
vidéke a történelmi Magyar-
országnak, amelynek ne lenne ’48-as 
hőse, emlékhelye, hagyománya.

– A mai napon arra emlékezünk, 
hogy 1849-ben ezen a napon Ara-
don kivégezték a forradalom és sza-
badságharc 13 tábornokát, Pesten 
pedig Batthyány Lajos miniszterel-

nököt. Mártírhaláluk azóta jelképpé 
vált – annak a küzdelemnek és áldo-
zatvállalásnak a jelképévé, amelyet 
a magyar nép évszázadokon át foly-
tatott nemzeti függetlensége megte-
remtéséért, társadalmi haladásáért. 
Mint a történész fogalmazott: akik-

re ma emlékezünk, azok szár-
mazásukat, anyanyelvüket, 
habitusukat tekintve sokfélék 
voltak; ami közös volt bennük, 
az a hűség. Hűség a hazához, 
hűség az ügyhöz, amely mellé 
odaálltak. Ez az ügy pedig az 
alkotmányos polgári Magyar-

ország önrendelkezésének, függet-
lenségének védelme volt. 

A beszédet követően városunk ve-
zetői és pártok, intézmények, civil 
szervezetek képviselői helyezték el a 
megemlékezés koszorúit a vértanúk 
emlékfalánál. 

Első alkalommal rendezik meg hét-
végén az Európai Art Mozi Napot, 
amelyhez a CINE-MIS Nonprofit Kft. 
is csatlakozott. A Művészetek Háza 
Béke Art mozitermében kilenc filmet 
vetítenek október 9-én, vasárnap dél-
után 13 órai kezdettel. 

– Tíz éve igazgatósági tagja vagyok 
a párizsi székhelyű Nemzetközi Art 
Mozi Szövetségnek, hazánkat kép-
viselve – mondta el lapunknak Bíró 
Tibor, a CINE-MIS Nonprofit Kft. 
ügyvezetője. – Nem volt kérdés, hogy 
csatlakozunk a kezdeményezéshez. 
A szervezők minden art mozira szá-
mítanak Európa-szerte, Magyaror-

szágon az összes ilyen mozi megren-
dezi a programot.

Bíró Tibor kiemelte: szeretnék színe-
sebb palettán kínálni a filmeket, mint 
azt a multiplexek teszik. – Az alkotók 
ugyanis nem csak szórakoztató, kom-
mersz filmeket gyártanak. Célunk, 
hogy bemutassuk az európai filmek 
sokszínűségét, a művészi értéket képvi-
selő minőségi filmkínálatot – fogalma-
zott Bíró Tibor. –  Vasárnap délutánra 
tavalyi CineFest alkotásaiból válogat-
tunk és lesznek olyanok is, amelyek 
még premier előtt állnak – tette hozzá. 

A hét utolsó délutánja öt európai 
kisjáték- és animációs filmmel kez-
dődik 13 órakor, ezek ingyenesen te-

kinthetők meg. A következő vetítés a 
gyerekeknek szól, „A kis herceg” című 
animációval, majd egy Finnország-
ban játszódó fekete-fehér filmet láthat 
a közönség Olli Mäki boxbajnokról. 
Ezután a „Toni Erdmann” című né-
met-osztrák vígjátékot játsszák, ami-
ben egy üzletasszony édesapja teszi ki 
lányát egyre lehetetlenebb helyzetek-
nek. Végül pedig az „Érettségi” című 
alkotás érkezik Romániából. A finn és 
román film országos premier előtt lesz 
látható. A délután és este bemutatásra 
kerülő négy nagyjátékfilm mellé ká-
véval és egy kis ajándékkal is kedves-
kednek a szervezők. További részletek 
a www.cinemis.hu weblapon.

„Színek és ízek” címmel 
rendezik meg a soron 
következő Miskolci Ter-
melői Napot október 
16-án az Erzsébet téren. 

Az ősz színei és ízei ad-
ják az október hónap ak-
tualitását. Ahogy színes 
és ízes az ősz, úgy az októberi Termelői Nap 
is az lesz: sajtok, mézek, szörpök, lekvárok, 
tészták, péktermékek, füstölt húsok, házi-
lag készített édességek, kézműves termékek, 
szappanok, kerámiák, és kézműves használa-
ti tárgyak is szerepelnek a kínálatban.

 „Dalrahívó” címmel a Regős Kórus lép 
fel délelőtt 10 óra 15 perctől, fél 12-től pe-
dig a Matyó Népi Együttes és a Százrózsás 
Néptáncegyüttes előadását láthatják az ér-
deklődők. Tavaly óriási siker volt a Kukori-
ca Kuckó – ezúttal is lehet majd kukoricát 
morzsolni. „Őszi (mi)csoda” címmel pedig a 

MAB székház aulájában várják a gyerekeket 
és szüleiket kreatív játszóházba, ahol színek-
kel és őszi termésekkel lehet csodás dolgokat 
alkotni. Vendégtelepülésként ezúttal Me-
zőkövesd érkezik. A lassan hagyományos-
nak számító futóverseny résztvevői ezúttal a 
Miskolci Barátság Maraton pályáján futhat-
nak. Regisztrálni délelőtt 9 órától lehet az Er-
zsébet téren, díjmentesen. A befutók Miskol-
ci Barátság Maraton befutó érmet kapnak, 
s belépőket sorsolnak ki köztük, az október 
28-ai, a DVTK Jegesmedvék – Ferencváros 
mérkőzésre. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow harma-
dik állomásán, Miskolcon fontos szerepet 
kapott a múltidézés, legfőképpen a Kár-
pát-medence és a magyar történelem egyes 
időszakaiba nyerhettek betekintést az ér-
deklődők. A rendezvénysorozaton a régi 
idők megismerése mellett fontos szerephez 
jutott a kortárs művészet is.

Négy kiállítóhelyen várták az érdeklődő-
ket, a Pannon-tenger Múzeumban a kicsikre 
is gondoltak: a tárlatvezetések mellett a gye-
rekek elkészíthették a híres Lascaux-barlang 
falfestményét, méghozzá olyan festékanya-

gokkal, amelyekkel őseink is dolgozhattak. A 
résztvevők ízelítőt kaphattak a múzeumpeda-
gógiai foglalkozásokból, a különféle bábos, a 
néprajzi kiállításhoz kapcsolódó, illetve iro-
dalmi és a magyar animációhoz köthető prog-
ramokból is.

A Papszeri épületben, az „Elit alakulat” 
című kiállítás tárlatvezetésén kiderült, milyen 
temetkezési szokásai voltak a honfoglaló ma-
gyaroknak, a múzeumpedagógiai foglalko-
zásokon pedig játékos formában ismerhették 
meg a látogatók az adott történelmi kort. 

Nem maradhatott el a roadshow-n hagyo-
mánnyá vált PaintCocktail elnevezésű ren-

dezvénye sem, amely a képtárban 
várta a vendégeket. Most Aba-No-
vák Vilmos Laura (Kék kalapos nő) 
című, 1930 körül készült festményét 
alkothatták újra a vállalkozó szelle-
műek. Akik zenei csemegére vágy-
tak, estefelé a zenei Szemere-szalon 
programján vehettek részt. A nap 
zárásaként Áfra János költő és Lázár 
Domokos zenész (Esti Kornél, Pega-
zusok Nem Léteznek) közös irodal-
mi-zenei produkcióját élvezhették a 
Miskolci Galériába betérők. 

A hámori templom Magyarok 
Nagyasszonya búcsúját vasárnap, 
9-én, a fél 11 órai szentmise kereté-
ben ünneplik. Hétfőn, 10-én, a Szent 
Anna Kolping-akadémia keretében 
tart előadást a krakkói ifjúsági világ-
találkozóról Lóczi Tamás atya 18.30 
órai kezdettel a Kolping-házban. 

Tavas Béla karmelita diákónus 
testvér vezetésével tartják a karmelita 
templom Avilai Szent Teréz búcsúját 
október 15-én, szombaton, a 17 óra-
kor kezdődő szentmise keretében. 16 
órától szentségimádás, 16.30-tól zso-
lozsma. Előtte, pénteken, a 17 órai, 
szentmisével egybekötött lelki előké-
születet szintén Béla testvér vezeti.

A miskolci görögkatolikus temp-
lomok programjai: vasárnap, októ-
ber 9-én lesz a Lisieux-i Kis Szent 

Teréz tiszteletére szentelt diósgyőri 
görögkatolikus templom búcsúja 
(Bíró u. 2/A). 10 órától utrenye 
(reggeli istentisztelet) lesz, 11-kor 
kezdődik az ünnepi Szent Litur-
gia. Újra indul a Búza téri székes-
egyházban a püspöki katekézis, 
a felnőtteknek szóló hitoktatás. 
Az október 10-én, hétfőn 18.45-
kor kezdődő katekéz isen a szen-
tek követéséről beszél Orosz Ata-
náz megyéspüspök. Október 15. 
8 órakor indul Görömböly görög 
kat. templomából a harmadik gya-
logos zarándoklat Sajópálfala fő-
búcsújába. Részletes tájékoztatás, 
jelentkezés: Bárdos István 46/316-
314,20/426-50-51, elsolepesakar-
pathazaert@freemail.hu valamint 
a helyi parókiák és plébániák. 
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Megemlékezés a Batthyány emléktáblánál

Termelői Nap minden érzékszervre

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

SZÍNEK, ÍZEK, ILLATOK, DALLAMOK,  
TAPINTÁSOK

Életre kelt a múlt Miskolcon

„Mártírhaláluk jelképpé vált…”

Vasárnap újra átélhetjük a CineFest hangulatát 

Ünnepi szentmise az Újdiósgyőri Szent Imre templomban, 
Salkaházi Sára boldoggá avatásának 10. évfordulóján 



Hirdetés Miskolci Napló
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SÉ
G! • Kiegészítő jövedelemforrás

•  Miskolcon és környező 
településeken újság és 
szóróanyag terjesztéséhez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

•  Munkavégzés szombatonként, 
reggeli, délelőtti órákban

•  Jelentkezni a 
rikkancsmiskolc@gmail.com 
email címen, illetve 
hétköznapokon 
15 és 16 óra között 
a 30/352-8040-es 
telefonszámon lehet. 
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Kegyeleti mécsesek és selyemvirágok 
széles választékban kaphatók!  

SZEREZZEN EXTRA HŰSÉGPONTOT – 2 DB AZONOS TERMÉK VÁSÁRLÁSAKOR – +1 HŰSÉGPONT:
Sága füstli klasszikus 140 g, egységár: 1636 Ft/kg          229 Ft

Danone Oikos görög joghurt több ízben 4x125 g, egységár: 758 Ft/kg (Csak COOP Szuper)          379 Ft
COOP Meggybefőtt 700/35 g, egységár: 997 Ft/kg          349 Ft

COOP Csemege uborka 3-6 cm 680/350 g, egységár: 997 Ft/kg         349 Ft
Újabb pontgyűjtés október 5-től – Tapsi Hapsi és barátai – 1299 Ft/db – 30 hűségponttal!
További részletes tájékoztató az üzletekben kihelyezett plakátokon ill. szórólapokban!

1999 Ft

Pick szalámi        
chilis, fokhagymás  
1 kg (COOP ABC, Szuper)

ÚJABB ŐSZI AKCIÓVAL VÁRJUK ÜZLETEINKBEN 
OKTÓBER 5–11-IG:

Eh. sertés karaj       
csontos  
szp. nélkül, 1 kg 
Hétvégi akció: okt. 6-8.

1099 Ft

Pick uzsonna szelet     
1 kg  
(COOP ABC, COOP Szuper)

3199 Ft

Apróhirdetés
36 éves, miskolci  kedves fiatalember, ko-
moly kapcsolatra megismerkedne egy ked-
ves lánnyal, hölggyel. Tel.: 06-20/541-1859, ger-
go4367@gmail.com.

Selyemréten eladó, illetve elcserélném, tár-
sasházi első emeleti gázfűtéses, erkélyes, 36 
m2-es lakásomat.Távfűtéses, panelprogra-
mos, hőszigetelt, magasföldszinti, vagy első 
emeleti, nagyobb lakásra cserélném a belvá-
rosban, értékegyeztetéssel. Tel: 06-30/ 360-55-
02, vagy 06-46/749-495

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900 Ft-
tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alu-
mínium), garázskapuk cseréje óriási kedvez-
ménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, web: 
www.aluport.hupont.hu, bemutatóterem: 
Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: h, sz, 
cs, p: 9–17 óráig, k: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar to nozás, 
lambé riázás, filagóriák, elő tetők, kerítések, 
kerti házak és egyéb famunkák készítése; Vel-
ux ablakok beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőztetése. www.
kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

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

OKTÓBER 12–16. MISKOLC,  
a DVTK stadionnál, a bulgárföldi villamos megállónál!

Előadások: HÉTKÖZNAP 18 ÓRA,  
SZOMBAT 15 ÉS 18 ÓRA, VASÁRNAP 11 ÉS 15 ÓRA

l  BÁNYAVÁROSOK A FELVIDÉKEN 
(ZÓLYOM, KÖRMÖC, BESZTERCE):  
október 22. (szombat):  6.500 Ft/fő

l  PÉCS:  október 29. (szombat):  
12.000 Ft/fő

l  ADVENT ZÁGRÁBBAN: 
december 3. (szombat):  12.500 Ft/fő

l  ADVENT VELENCÉBEN:  
december 10. (szombat):  15.000 Ft/fő

l  ADVENT KISMARTONBAN  
ÉS FRAKNÓ VÁRÁBAN:  
november 27. (szombat):  9.500 Ft/fő

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

"

"

EZ A KUPON 
500 FT-OT ÉR!  
1 ÚTRA 1 FŐNEK!

20
16

.

MISKOLCI ELADÓ INGATLAN
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. bontási kötele-
zettséggel, kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos 
ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre 
meghirdeti 2016. október 20-i beadási határidővel az alábbi 
miskolci ingatlant:

Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a MIK Zrt 
honlapján www.mikzrt.hu, ügyfélszolgálati irodájában (Miskolc, Széche-
nyi u. 60.), valamint a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszá-
mokon kérhető. 

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális 
ajánlati ár (Ft)

Tímármalom u. 44.
23136/8 hrsz. 928 2 700 000
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres  

az alábbi munkakörök betöltésére:

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Ügyfélszolgálati iroda: 3527 Miskolc, József Attila u. 53.  
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509.
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179 ,  
+36 70/ 463 7714. Telefax: +36 46/200-177  
E-mail: info@mirehukoz.hu. Web: www.mirehukoz.hu 

Az önéletrajzokat a mirehukoz@mirehukoz.hu e-mail címre várjuk!

GÉPKEZELŐ
Főbb feladatok:

•  A hulladék üzemi  
technológia szerinti  
feldolgozása

•  A gépek és berendezések  
kezelése

•  Gép- és hulladék üzemnaplók  
precíz vezetése

•  Gépek karbantartása,  
takarítása

Elvárások:
•  Fizikai állóképesség,  

rugalmasság
• Nehézgépkezelői  
végzettség
•  Könnyűgépkezelői  

(targonca vezetői)  
végzettség

Előny:
• C kategóriás jogosítvány
•  4511 Hidraulikus rakodók  

jogosítvány 

Ajánlatunk:
• Stabil háttér
• Versenyképes jövedelem

GÉPKOCSI- 
VEZETŐ

Főbb feladatok:
•  Hulladék begyűjtése és szállítása 

járatterv alapján
•  A gépjármű ürítő és motorikus 

szerkezetének rendeltetésszerű 
üzemeltetése

•  Menetokmányok precíz vezetése
•  Gépjármű tisztaságának rendben 

tartása

Elvárások:
• C kategóriás jogosítvány 
•  Fizikai állóképesség, rugalmasság
•  Jó problémamegoldó képesség
• GKI kártya megléte

Előny:
• 3 év vezetési tapasztalat 
• „CE” kategóriás jogosítvány
• Nehézgépkezelői végzettség
• ADR oktatási bizonyítvány
•  Hasonló területen szerzett  

tapasztalat.

Ajánlatunk:
• Stabil háttér
• Versenyképes jövedelem

GÉPKOCSI- 
VEZETŐ

Főbb feladatok:
•  Hulladék begyűjtése  

és szállítása járatterv alapján
•  A gépjármű ürítő  

és motorikus szerkezetének  
rendeltetésszerű üzemeltetése

•  Menetokmányok precíz  
vezetése

•  Gépjármű tisztaságának  
rendben tartása

Elvárások:
• C, E kategóriás jogosítvány 
•  Fizikai állóképesség, rugalmasság
•  Jó problémamegoldó képesség
• GKI kártya megléte

Előny:
• 3 év vezetési tapasztalat 
• Nehézgépkezelői végzettség
• ADR oktatási bizonyítvány
•  Hasonló területen szerzett  

tapasztalat.

Ajánlatunk:
• Stabil háttér
• Versenyképes jövedelem

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres  

az alábbi munkakörök betöltésére:

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Ügyfélszolgálati iroda: 3527 Miskolc, József Attila u. 53.  
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509.
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179 ,  
+36 70/ 463 7714. Telefax: +36 46/200-177  
E-mail: info@mirehukoz.hu. Web: www.mirehukoz.hu 

Az önéletrajzokat a mirehukoz@mirehukoz.hu e-mail címre várjuk!

ÜGYINTÉZŐ
Főbb feladatok:

•  A társaság által az érintett lakosság 
részére kiosztásra szánt chip-es kom-
munális hulladékgyűjtő edényzet át-
adásával járó feladatok elvégzése

•  A társaság által érintett vállalkozói 
kommunális hulladékgyűjtő  
edényzet chippelésével járó  
feladatok elvégzése

•  Osztás előkészületi fázisában való  
aktív részvétel: matricázás, adat- 
gyűjtés, rögzítés, kapcsolatfelvétel

•  Edényzetek átadása, regisztráció, 
adatfelvétel 

•  Adatok rögzítése belső informati-
kai rendszerben (számítógépen, 
tableten)

•  Ügyfelek udvarias, segítőkész  
kiszolgálása

Elvárások:
•  Minimum középfokú iskolai  

végzettség
• B kategóriás jogosítvány
•  Aktív számítástechnikai ismeretek, 

érintőkijelző kezelésében  
való jártasság

• Pontosság, precizitás
•  Jó kommunikációs képesség,  

ügyfélközpontúság
•  Terhelhetőség, rugalmasság (egyen-

lőtlen munkaidő-beosztás, hétvégi 
munkavégzés változó helyszínen)

Ajánlatunk:
•  Teljes munkaidős állás 6 hónap  

határozott időre

INFORMATIKUS
Főbb feladatok:

•  Felhasználói támogatás
•  Kapcsolattartás a felhasználókkal
•  Informatikai rendszerek, infrastruktúra 

üzemeltetése
•  Alkalmazások támogatása
•  Biztonsági mentések beállítása, ellen-

őrzése, adminisztrálása
•  Fejlesztési projektben szakmai támo-

gatás nyújtása
•  Tesztelés támogatás
•  Rendszerüzemeltetéshez kapcsolódó 

dokumentációk karbantartása
•  Informatikai rendszerek üzemeltetése 

(telepítés, adminisztráció, felügyelet, 
karbantartás, konfigurálás, frissítések 
és javítócsomagok telepítése, hibael-
hárítás, probléma elhárítás, stb.)

Elvárások:
•  Szakirányú informatikai végzettség
•  Jó kommunikációs, valamint kiemel-

kedő problémamegoldó készség
•  Rendszerszemlélet, analitikus  

gondolkodásmód
•  B kategóriás jogosítvány
•  Mind csapatmunkára, mind önálló, 

felelősségteljes munkavégzésre való 
képesség

•  Pontos, precíz munkavégzés

Előny:
• SQL ismerete
• RFID rendszer ismerete

Ajánlatunk:
•  Biztos hátterű folyamatos  

munkalehetőség 
• Állandó jövedelem

MŰSZAK- 
VEZETŐ

Főbb feladatok:
•  A bálázó üzem működésének  

irányítása
•  A technológia karbantartásának  

felügyelete
•  A havi munkabeosztások elkészí-

tése
•  Nyilvántartás és napi jelentések  

vezetése
•  A hulladék üzemi technológia 

szerinti  
feldolgozásának felügyelete

Elvárások:
•  Fizikai állóképesség, rugalmasság

Előny:
• C kategóriás jogosítvány
• Nehézgépkezelői végzettség
• Targonca vezetői végzettség

Ajánlatunk:
•  Biztos hátterű folyamatos  

munkalehetőség
• Állandó jövedelem



Helyén maradhat a Soltész Nagy 
Kálmán utcai platánfa, amelynek az 
út fölé nyúló, hatalmas törzsén né-
hány napja fennakadt egy konténert 
szállító teherautó. A nem mindenna-
pi esetet egy autós fedélzeti kamerája 
rögzítette, a felvétel bejárta az inter-
netet. A közösségi oldalakon egyből 
megindult a társadalmi vita a fa to-
vábbi sorsáról. Egyesek szerint már 
rég ki kellett volna vágni, mások vé-
delmükbe vették a százéves platán-

fát. Mécseseket gyújtottak mellette, a 
törzsén elhelyezett papírlapon pedig 
aláírást gyűjtöttek a megmentéséért. 
A Miskolci Városgazda Kft. arról tá-
jékoztatott, hogy a forgalmi helyzet 
megfelelő átalakításával, korlátozó és 
figyelemfelhívó táblák kihelyezésével 
helyén maradhat a platánfa. A tájé-
koztatás szerint az érintett útszaka-
szon a táblákat még a héten kihelye-
zik, a szükséges burkolatjel felfestése 
pedig az időjárás függvénye.

Az avasi arborétum az Avas-tető 
délkeleti lejtőjén helyezkedik el, 
elsősorban fenyőket és örökzölde-
ket mutat be. Nyitott a látogatók 
számára, díszkapuját Szondy 
Sándor iparművész készítette.

Kialakításának gondolata az 
1980-as években merült fel. Mi-
után megszűnt a területen a ko-
rábban virágzó szőlőkultúra, 
majd - az Avas beépítésével - a 
gyümölcs- és kertkultúra is, a 
kertbarátok szükségesnek látták 
egy „zöld sziget” kialakítását. 

1986-ban Adorján Imre nyug-
díjas főorvos, a miskolci kertbarátok 
vezetője felajánlotta, hogy létrehoz egy 
tűlevelű örökzöldek kerti formáit be-
mutató gyűjteményes kertet. Az ak-
kori városi tanács támogatta az ötletet. 
A kert számára kijelöltek egy három 
hektáros, háromszög alakú területet 
az Avas délkeleti részének egyik völgy-
hajlatában, a már védett Greuter-kert 
mellett. A talaj enyhén savanyú, agya-
gos, mérsékelt humusztartalommal, jó 

foszfor -, közepes kálium- és elegendő 
nyomelem tartalommal rendelkezett 
– ez kiváló a fenyők és az örökzöldek 
számára. 

A kert növényanyagát Adorján 
doktor jórészt a saját költségén gyűj-
tötte be hazai és külföldi faiskolák-
ból, de az erdőgazdaság is segítette 
munkáját. A telepítés rendkívül sike-
res volt, a növények mintegy 99 szá-
zaléka megmaradt. A későbbiekben 
megalakult az arborétum baráti köre, 
amelynek tagjai egyenként 200 négy-
zetméternyi területrész gondozását 
vállalták.

A területen mintegy 460 fenyőféle 
látható - cédrus, jegenyefenyők, lucfe-
nyők, tűnyalábos fenyők, vörösfenyők 
– s több, mint 300 féle más fafajta (ál-

ciprusok, borókák, tiszafák, tu-
ják). A fák mellett jeltáblán ol-
vasható a növény latin és ha 
van, a magyar neve. A számos 
ritkaság között megtalálható 
például az USA keleti vidéké-
ről származó, 20-25 cm hosszú 
tűlevelű Jefferey fenyő, mely-
nek 15-25 cm hosszú a toboza. 
A népiesen nagy rózsatoboznak 
nevezett toboz megérve felnyí-
lik és lehull. Ugyancsak ritka-

ság a japán foszlókérgű tuja, amely 
Magyarországon sehol máshol nem 
látható. A díszkapu felé haladva, a 
déli határvonallal csaknem párhu-
zamosan, a beton járdaalapokkal ki-
rakott sétaúton, kétoldalt található a 
„Tűlevelű örökzöldek kerti formái”-it 
bemutató gyűjteményes kertrészlet. 
Itt az álciprus, boróka, tiszafa és tuja 
nemzetségek igen sok faját és fajtáját 
mutatják be a látogatóknak

Tízfős kínai delegáció érke-
zett a napokban a Miskolcta-
polca Barlangfürdőbe, hogy 
tanulmányozza az itteni ter-
málvizet. 

A Chonqing váro-
sából érkezett balneo-
lógiai vagyis gyógy-
fürdőkkel foglalkozó 
szakembereket Hor-
váth Viktória, a Kül-
gazdasági és Külügy-
minisztérium kiemelt 
külgazdasági kezde-
ményezésekért felelős 
nagykövete kísérte. 

A kínai küldöttség háromna-
pos, magyarországi látogatásá-
nak első helyszíne volt a nemré-
giben az Év fürdőjévé választott 
Miskolctapolca Barlangfürdő. 
Miskolc önkormányzatának 

képviseletében Kiss Gábor al-
polgármester fogadta és köszön-
tötte a kínai vendégeket, akik 
tájékoztatást kaptak az itteni ter-
málvíz gyógyászati célú alkal-
mazási lehetőségeiről, az ehhez 

kapcsolódó szolgál-
tatásokról, innovatív 
műszaki megoldá-
sokról. A látogatás so-
rán a Miskolctapolcai 
Strandfürdőt, vala-
mint a város más tu-
risztikai attrakcióit, a 
Green City alapelveit 
is bemutatták a dele-
gációnak.

Mesefalnak keresz-
telték el a miskolci 
Avastetői Óvoda 
Szilvás utcai tagó-
vodájának egyik 
külső falát, melyet a 
szülők és az óvodai 
dolgozók közösen 
festettek ki, hogy 
örömet szerezzenek 
a gyerekeknek. 

Az alkotást szerdán délután 
Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő avatta fel. Beszédé-
ben kiemelte, hogy a miskolci 
óvodák közül, ez az intézmény 

színjátszással is foglalkozik.  – 
Gratulálok az alkotóknak, nem 
minden intézményben tapasz-
talható ilyen mértékű szülői 
összefogás. Igazi különleges-

ség, hogy ilyen szép 
helyszínen játszhat-
nak majd a gyerekek, 
nem beszélve a Kuckó 
színház tagjairól – fo-
galmazott. A mint-
egy hatvan négyzet-
méteres rajzon őzike, 
mackó és nyuszi díszí-
ti mostantól az óvoda 
falát, igazi „mesebeli” 
környezetet varázsol-

va a helyszínre – nem véletlenül 
keresztelték el mesefalnak. Az 
avatóünnepségre az óvodások 
az alkalomhoz illő szavalatok-
kal is készültek.

Megkezdődött az őszi haltelepítés 
a Szinva patakban. Az Észak-Ma-
gyarországi Horgász Egyesület 
kezelésében lévő vízbe szeptem-
ber végén mintegy 70 kilogramm 
pisztráng került, a következő 
ütemben októberben pedig egy 
újabb szállítmány érkezik majd. 

Mint arról beszámoltunk, a patak 
vize nagyon sokat tisztult a korábbi 
évtizedekhez képest, ennek köszön-
hetően a vadkacsák, gólyák, kócsa-
gok és gémek is gyakori vendégekké 
váltak errefelé. Lehoczky Krisztián, a 
Mályi Madármentő Egyesület elnö-
ke megerősítette: a Szinva vize tiszta, 
meg tudnak benne élni az apróhalak, 
hüllők, így a fekete gólya vagy éppen a 
kócsag is aránylag könnyen meg tud-

ja itt szerezni a táplálékát. A környező 
vidékeken általában bányatavak van-

nak, ott nehezebb számukra élelmet 
szerezni. 

Összesen 31 fát vágnak ki a napok-
ban a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A 
munka már elkezdődött, minderre 
azért van szükség, mert a fák baleset-
veszélyessé váltak. Csorba Zoltán, a 
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 
műszaki ellenőre elmondta, a kivá-
gásra jelölt fák részben elöregedtek, 
részben pedig megsérültek a Zöld 
Nyíl Projekt munkálatai során. Olya-
nok is vannak, amelyek a folyama-
tos környezeti hatások miatt mentek 
tönkre – tette hozzá a szakember.

A kivágott fák helyére újak ke-
rülnek majd – díszalma- és szi-
varfa – olyan fajták, amelyek nem 
nőnek túl magasra és nem veszé-
lyeztetik az itt futó elektromos 
vezetékeket. Katona Ferenc, a 
körzet önkormányzati képviselő-
je hangsúlyozta, nem szabad és 
nem is célszerű olyan fákat ültet-
ni amelyek később, ha megnőnek, 
veszélyes helyzeteket idézhetnek 
elő, folyamatosan gallyazni kelle-
ne őket. 

Környezet Miskolci Napló8

Az avasi arborétum

Pótolják a kivágott fákat

Nem vágják ki a százéves 
platánt

Kínáig viszik a barlangfürdő hírét Mesefalat avattak a Szilvás utcában

ŐSZI HALTELEPÍTÉS A SZINVÁN

Miskolc értékei 31.
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Különleges csapatépítő progra-
mot, családi- és sportnapot tar-
tott az elmúlt hétvégén a Miskolc 
Steelers. A Hungarian Football 
League, azaz a legjobb hazai 
amerikai futball csapatokat ösz-
szefogó bajnokság címvédője 
komoly tervekkel vág majd neki 
a következő szezonnak és sikeres 
toborzójuk után az utánpótlás 
nevelésnek is. 

– A családi napot annak apro-
póján szerveztük, hogy igen sike-
res éven vagyunk túl. A különböző 
versenysorozatokban eddig három 
aranyérmet szerzett a Miskolc Ste-
elers, többek között a legértéke-
sebbet, a magyar bajnoki címet is 
sikerült megnyernünk. Természe-
tesen nem ülünk a babérjainkon, 

csatlakozva a szövetség által ter-
vezett akcióhoz, mi is egész szep-
temberben toboroztunk – mondta 
el Száraz Zsolt vezetőedző. 

Az akció most is sikeres volt, öt-
ven fiatal kacsolódott be az után-
pótlásba. A saját nevelésű irányító, 
Szabó Martin a felnőtt magyar vá-
logatottban is bemutatkozhatott a 
lengyelek elleni győztes mérkőzé-
sen. – Hihetetlen érzés volt a két 
győzelem, nem tudom hova tenni 
őket. Egyiket sem tudtam még fel-
dolgozni, de szerintem az, hogy a 
magyar csapat le tudta győzni Len-
gyelországot, valami hihetetlen 
volt – mondta el a játékos. Vasár-
nap már idegenben, az Újpest el-
len szerepeltek a Steelers juniorok 
és 34-18 arányú győzelmet arattak. 

(FOTÓ: ARCHÍV)

Tízéves az Ökumenikus Segélyszer-
vezet miskolci krízisközpontja. A ju-
bileumi ünnepség részeként szerdán 
átadták az intézmény 13 millió forint-
ból létrehozott, új multifunkcionális 
sportpályáját. 

Lehel László, a szervezet elnök-igaz-
gatója a rendezvényen kiemelte: a kr-
ízisközpontban pszichológus, jogász, 
szociális munkás segíti a szakmai mun-
kát. Már a szolgáltatás elindításának 
kezdetekor látszott, hogy a bekerülő 
családok nagy része a kapcsolati erő-
szak elől menekül. Az épületet már vi-
deokamera-rendszer is védi, a kialakí-
tott biztonsági szobában a láthatások is 
védett közegben történhetnek. A mun-
katársak aktívan bekapcsolódnak a 
szakminisztériumok munkájába.

Illés Boglárka, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma Család- és Ifjúság-
ügyért Felelős Államtitkárságának he-

lyettes államtitkára a kapcsolati erőszak 
elleni küzdelem területére vonatkozó 
kormányzati törekvéseket ismertette, 
kiemelve a szemléletformálás és a pre-
venció fontosságát.

Senkár Éva, az Ökumenikus Segély-
szervezet szociális és fejlesztési igazga-
tóhelyettese elmondta, a miskolci szo-
ciális és fejlesztő központ megnyitása 
óta több mint 1300 gyerek került kap-
csolatba az intézménnyel és részesült 
valamilyen fejlesztő foglalkozásban. A 
program egyik fő eleme a célzott fejlesz-
tés (részképességek, szociális készségek 

fejlesztése), míg a másik oldalon a kö-
zösségépítésre, a szabadidős és élmény-
programok szervezésére helyeznek 
nagy hangsúlyt. Ezért nagy öröm, hogy 
az Ovi-Foci Alapítványban olyan part-
nerre találtak, amely segít ezek megva-
lósításában – tette hozzá.

A jubileumi ünnepség részeként át-
adták a krízisközpont új sportpályáját 
is. Ilyen multifunkcionális ovi-focipálya 
kétszáz van az országban, a foci mellett 
számos más sportág – kézilabda, röp-
labda, kosárlabda, tollaslabda, tenisz – 
művelésére is alkalmasak.

Harmadik romániai mérkőzésén is begyűjtötte a győzelemért járó 
három pontot október 2-án a DVTK Jegesmedvék jégkorong csapa-
ta. Sok gólt ezúttal nem láthatott a kilátogató közönség, a címvédő 
piros-fehérek azonban elérték a kitűzött célt, pontveszteség nélkül 
utazhattak haza. Sűrű volt a program, szerdán a Magyar Kupában 
már az Újpest ellen kellett bizonyítani a Miskolc Városi Jégcsarnok-
ban. Ez is sikerült. 

Utolsó mérkőzésére abban a re-
ményben kelt útra a DVTK Jeges-
medvék csapata, hogy a romániai 
kirándulásán megszerezze mind a 
9 pontot. Ahogy az már a Csíksze-
reda elleni mérkőzés után sejthető 
volt, Pavuk Attila nem tudta vállal-
ni a játékot, így a mérkőzésre csak 
21 játékost nevezett Doug Bradley. 
Mindkét csapat óvatosan kezdett, 
érezhető volt a tét, hiszen a tabellán 
szorosan követik egymást. Inkább a 
taktikára figyeltek már ekkor érez-
hető volt, hogy nem lesz igazán lát-
ványos az összecsapás. A vezetést a 
piros-fehéreknek sikerült megsze-
rezniük: Andrew Johnston használ-
ta ki a védelem bizonytalankodását 
egy kapu előtti kavarodás közben. 
Később adódtak brassói helyzetek, 
de Adorján fantasztikusan védett, 

amellyel meccsben tartotta és győ-
zelemhez is segítette a Macikat mi-
vel több gól már nem esett. (MOL 
Liga: ASC Corona Brașov – DVTK 
Jegesmedvék 0-1)

Szerdán a folytatásban sem val-
lottak szégyent a Jegesmedvék: az 
Újpest ellen aratott 3-1-es győze-
lemmel kezdték a Magyar Kupa 
selejtezőjét a Miskolci Jégcsarnok-
ban. – Jó mérkőzésen, egy igazán 
remek csapatot győztünk le. Az 
Újpest remekül felkészített csapat, 
kiváló játékosokkal és stábbal, na-
gyon boldog vagyok, hogy győz-
ni tudtunk. Végre kevés kiállítást 
kaptunk és az emberelőnyöket is 
jól használtuk ki. Örülök, hogy jól 
kezdtük ezt a sorozatot is – mond-
ta el értékelésében Doug Bradley 
vezetőedző.            (FORRÁS: DVTK.EU)

Teljesítve az elvá-
rásokat, bejutott a 
Magyar Kupa de-
cemberben esedékes 
negyeddöntőjébe, 
a Miskolci Vízilab-
da Club. A Kemény 
Dénes Uszodában 
rendezett csoport-
kör nagy csatákat és 
sajnos sérüléseket is 
hozott, de csak a ki-
magaslóan erős Eger 
tudta legyőzni a há-
zigazdát; a Kaposvár, 
a Vasas és az Újpest 
ellen miskolci győzelem született. 

Remek teljesítmény a kapuban és 
kitűnő megoldások a támadások be-
fejezésénél is. Többek között ezeknek 

is köszönhető, hogy gólzáporos győ-
zelemmel zárt az MVLC az Újpest 
ellen. A zárónapon elért 25-7 arányú 
győzelem már szinte csak a hab volt 

a tortán, hiszen a 
Kaposvárt és a Va-
sast legyőzve, szinte 
már az első nap vé-
gén elérte a miskolci 
együttes a továbbju-
tást, méghozzá úgy, 
hogy az újpestiek 
elleni első negyedet 
11-0 –ra nyerte meg. 

– Ez a játék a fel-
készülés visszajel-
zése. A múltkori 
tornán még „lába-
doztunk” a játék-
ban, ezen viszont 

már továbbjutottunk. Meg tudtuk 
verni a hasonló csapatokat – mond-
ta el Sike József, a miskolciak vezető-
edzője. 

A bajnoki szünetet kihasznál-
va, négynapos edzőtáborba utazott 
hétfőn a DVTK labdarúgó-csapata 
Zemplénbe. Szállást a Simai Ifjúsági 
Táborban kaptak a labdarúgók, míg 
az edzéseket Abaújszántón tartotta 
Horváth Ferenc és stábja. A program 

zárásaként pénteken – lapzártánk 
után – felkészülési mérkőzést játszott 
a DVTK a szlovák élvonalban sze-
replő nagymihályi csapat ellen Di-
ósgyőrben. (Felkészülési mérkőzés, 
október 7., péntek: Diósgyőri VTK – 
MFK Zemplín Michalovce (Szlovák 

Szuper Liga, 8. hely). A találkozóra a 
szakmai stáb kérésére zárt kapu mö-
gött került sor. A Diósgyőr ezt köve-
tően október 15-én, szombaton 18 
órától lép pályára az OTP Bank Liga 
12. fordulójában a Videoton ellen. A 
labdarúgó Magyar Kupa 7. fordulójá-
ban, a legjobb 64 csapat között az NB 
III.-ban szereplő STC Salgótarján 
vendégeként játszik majd a DVTK. 
A továbbjutás egy mérkőzésen dől 
el, a hivatalos játéknap október 26. 
Amennyiben a rendes játékidőben 
döntetlen az eredmény – függetle-
nül a csapatok osztályba sorolásától 
–, akkor 2x15 perces hosszabbítás 
következik. Ha a hosszabbításban 
mindkét csapat azonos számú gólt ér 
el, vagy nem esik gól, a továbbjutás 
11-es rúgásokkal dől el. 

(FORRÁS: DVTK.EU)

Felkészülési mérkőzés zárt kapuk mögött

CSALÁDI NAPOT  
TARTOTT A STEELERS

Tízéves a miskolci  
krízisközpont

LENDÜLETBEN A MACIK!

Magyar Kupa hétvége, miskolci sikerekkel
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Miskolc önkormányza-
tának közgyűlése 2016. 
október 20-án (csütör-
tökön) 7 órai kezdettel 
közmeghallgatást tart a 
polgármesteri hivatal köz-
gyűlési termében. (Mis-
kolc, Hunyadi utca 2. te-
tőtér)

A közmeghallgatáson a 
város polgárai és a hely-
ben érdekelt szervezetek 

képviselői közérdekű ügy-
ben szólalhatnak fel. Egye-
di hatósági ügyekben nem 
adható szó. A közmeghall-
gatás előtt Csiszár Miklós 
jegyzőhöz a kérés, javas-
lat írásban is eljuttatható 
(3525 Miskolc, Városház 
tér 8.). A közmeghallgatás-
ra jelentkezni személyesen, 
Miskolc, Városház tér 8. 
szám alatt az önkormány-

zati ügyintézők irodájában 
(Jegyzői Kabinet II. eme-
let 217-218.) lehet ügyfél-
fogadási időben, 2016. ok-
tóber 19-én 17:30 óráig.  A 
közmeghallgatás napján 7 
órától a helyszínen jelent-
kezni a felszólalási jegy ki-
töltésével van lehetőség. A 
meghallgatás a felszólalási 
jegyek beérkezési sorrend-
jében történik. 
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PROGRAMAJÁNLÓ
Program

Művészetek Háza
Október 10. 19 óra. Tűzvarázs bérlet I. Mű-

sor: Erkel: Ünnepi nyitány; Liszt: Halál-
tánc; Liszt: Magyar fantázia; Bartók: 
Magyar parasztdalok; Kodály: Háry 
János – szvit; Vezényel: Kovács János. 
Közreműködők: Balog József – zongo-
ra, Herencsár Viktória – cimbalom. 

Október 13. 18 óra. MÜHA AKADÉMIA - 
PILÁT GÁBOR: TABUK NÉLKÜL A PÁR-
KAPCSOLATRÓL. 

Október 14. 19 óra. ANNA AND THE BARBI-
ES AKUSZTIK KONCERT. 2016-ban a ze-
nekar az eddigi legátfogóbb összmű-
vészeti turnéját mutatja be az ország 
különböző pontjain, ahol a cirkuszmű-
vészet, kortárs költészet és huszone-
gyedik századi vizualitás jelenik meg 
Szabó K. István rendezésében.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Október 9. 10–15 óráig. Könyves Vasár-

nap. (10 óra: Az Aranykapu Bábszínház 
előadása. 10.30 óra: Családi vetélkedő. 
Játékmesterek a Miskolci Musical- és 
Dalszínház művészei. 10.30 óra: Ősi 
mesterségek. Bemutató és játszóház a 
Fügedi Márta Népművészeti Egyesület 
tagjaival. 14 óra: A könyvtár legidősebb 
és legfiatalabb olvasójának köszöntése. 
14 óra: Olvasók királynője és királya – a 
megyei irodalmi játék értékelése, ünne-
pélyes koronázás.  14 óra: A családi ve-
télkedő eredményhirdetése.

Október 11. 16.30 óra. Filozófia szeminárium 
a KÉSZ és a megyei könyvtár rendezésé-
ben. „Áldozat és csend” címmel a foglal-
kozást vezeti Makai Péter, a Miskolci Egye-
tem Filozófia tanszékének adjunktusa.

Diósgyőr-vasgyári református 
egyház község temploma

Október 9. 10 óra. Ünnepi istentisztelet. A 
Református Nevelőszülői Hálózat új kép-
zést indít a leendő nevelőszülők részére. 
Ennek nyitóalkalma az ünnepi istentisz-
telet keretén belül kerül megrendezésre, 
a Belvárosi Evangélikus Egyházközség 
Luther Kórusának vendégszereplésével.  

Miskolci Nemzeti Színház
Október 9. 11 óra. KAKAÓKONCERT - be-

avató kamarakoncert. NÉZŐTÉRI TÁR-
SALGÓ. A Miskolci Nemzeti Színház 
zenekarának műsora. Jegyvásárlás. 
19 óra. Az ember tragédiája – dráma. 
NAGYSZÍNHÁZ. Szigligeti (alap, arany, 
ezüst) bérlet. Jegyvásárlás.

Október 12. 19 óra. Viktória – operett. 
NAGYSZÍNHÁZ. Lehár (alap, arany, 
ezüst) bérlet. Jegyvásárlás.

Október 13. 19 óra. Viktória – operett. NAGY-
SZÍNHÁZ. Madách (alap, arany, ezüst) 
bérlet. Jegyvásárlás. 19 óra. Kivilágos Ki-
virradtig - Istvánnap két részben. KAMA-
RA. Nyilvános főpróba. Jegyvásárlás.

Október 14. 17 óra. 40 éves a GYEK – ünne-
pi műsor. NAGYSZÍNHÁZ. 19 óra. Kivilágos 
Kivirradtig - Istvánnap két részben. KA-
MARA. Bemutató. (arany, ezüst) bérlet. 

Október 15. 17 óra. Kivilágos Kivirradtig - 
Istvánnap két részben. KAMARA. Csí-
ky (arany, ezüst) bérlet.  Jegyvásárlás. 
19 óra. Viktória – operett. NAGYSZÍN-
HÁZ. Latinovits (alap, arany, ezüst) 
bérlet. Jegyvásárlás. 

Belvárosi Liget
Minden pénteken 7-13 óráig: Belvá-

rosi biovásár a Belvárosi Ligetben! 
Bioélelmiszerek közvetlenül a ter-
melőktől. A biopiac szervezője az 
Észak-Magyarország Flórája Faunája 
Alapítvány.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
(1134, Budapest, Váci u. 45. sz.) beruhá-
zásában tervezett M30-as gyorsforgalmi 
út Miskolc – Tornyosnémeti közötti sza-
kaszának kiépítése tárgyában az Országos 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség (1016, Budapest, Mészá-
ros u. 58/a.) a környezeti hatásvizsgálati 
eljárást lezárta és a beruházás megvaló-
sítására az OKTF-KP/ 6835-120/ 2016. sz. 
határozatával a környezetvédelmi enge-
délyt megadta. A határozat teljes szövege 
2016. október 31-ig megtekinthető – elő-
zetes időpont-egyeztetést követően - a Fő-
felügyelőségen, valamint Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
Építési és Környezetvédelmi Osztályán 
(Miskolc, Városház tér 8. sz.) ügyfélfoga-
dási időben.

 A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédel-
mi Főosztálya a Trans Special Kft. (2000 
Szentendre, Papszigeti u.4691/3 hrsz.) ál-
tal a Miskolc, Hernád u 22. sz. – 12781-
12782 hrsz. – alatti telephelyén tervezett 
nem veszélyes hulladékok hasznosítási 
(komposztálás) ügyében az eljárást lezár-
ta és a tervezett létesítményre és tevékeny-
ségre vonatkozóan az egységes környezet-
használati engedélyt megadta.

A határozat teljes szövege 2016. október 
14-ig megtekinthető a megyei kormányhi-
vatal Környezetvédelmi és Természetvé-
delmi Főosztályán (Miskolc, Mindszent 
tér 4. sz.), valamint Miskolc Polgármesteri 
Hivatalának Építési és Környezetvédelmi 
Osztályán (Miskolc, Városház tér 8. sz.) 
ügyfélfogadási időben.

A 10. születésnapját ünneplő 
Művészetek Háza a kerek 
évforduló alkalmából a leg-
kedveltebb hazai előadókkal 
kedveskedik a közönségnek.

Az intézmény évadnyitó 
sajtótájékoztatóján Kiss Gá-
bor alpolgármester elmondta, 
a város továbbra is elkötele-
zetten támogatja a Művésze-
tek Háza tevékenységét, hogy 
a színvonalas kulturális előa-
dások minél több miskolci 
számára elérhetőek legye-
nek. Szulák Andrea örök-
zöld slágereket elevenít majd 
fel az új évadban a MÜHA 
színpadán, de érkezik Rúzsa 
Magdi, az idén 70 éves Bró-
dy János, Boban Markovic, a 
Kiscsillag, Péterfy Bori és a 
Love Band is. Az Anna and 
the Barbies koncertjén pedig 
kiderül, mi az, ami még egy 
rockzenekart is megzaboláz. 
A sokszínűségre a „SUK-
HISVILI” Grúz Állami Népi 

Együttes, a Recirquel Újcir-
kusz Társulat is garancia lesz. 
Novák Irén, a Művészetek 
Házát üzemeltető Miskol-
ci Kulturális Központ Non-
profit Kft ügyvezetője egy új 
bérlet bevezetését is bejelen-
tette. A Kölyökszínpad néven 
debütáló gyermekbérlet há-
rom előadást kínál októbertől 
decemberig. A sorozat a Kicsi 
gesztenye klubbal indul, de 
érkezik Paff, a bűvös sárkány, 
a Nagy ho-ho-ho-horgász és 
a Miki Manó gyermeksláge-
rek szerzője, a 100 Folk Cel-
sius is. Decemberben Vackor, 
a kedves medvebocs is eljön.

Töretlen népszerűségnek 
örvend a MÜHA Akadé-
mia, amelyen a populáris 
pszichológia és közélet lege-
lismertebb előadóit vonul-
tatják fel: Pilát Gábor, Bag-
dy Emőke, Kepes András 
magával ragadó előadásait 
hallgathatják meg az érdek-
lődők idén a sorozatban. 
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Miskolci 
olvasónk 
levelében 

az iránt érdeklődött, hogy 
ha bontópert kíván indí-
tani a felesége ellen, akkor 
az illetéket hogyan kell 
számolni, mi után kell azt 
megfizetnie?

A peres eljárások illetékét 
az illetékekről szóló 1990. 
évi XCIII. tv. szabályozza. 
A polgári peres eljárásban 
az illeték alapja főszabály 
szerint, az eljárás tárgyának 
az eljárás megindításakor 
fennálló értéke, jogorvoslati 
eljárásban a vitássá tett kö-
vetelés értéke.

Az elsőfokú polgári eljá-
rások illetékének általános 
mértéke a peres eljárásban 
6%, de legalább 15 ezer fo-
rint, legfeljebb 1 500 000 
forint. Fellebbezés esetén, 
vagyis másodfokú eljárás-
ban, az illetékalap után az 
illeték mértéke, az ítélet el-
leni fellebbezés esetében 8%, 
de legalább 15 000 forint, 
legfeljebb 2 500 ezer forint.

Bizonyos, meghatározott 
pertípusok esetében azon-
ban, úgynevezett „tételes 

illetéket” kell fizetni. Így 
az olvasónk által kérdezett 
esetben, vagyis a házassági 
bontóper esetében, ilyen té-
teles illeték érvényesül. Bon-
tóper illetéke elsőfokú eljá-
rásban, 30 ezer forint. Ha a 
fellebbezés házassági bon-
tóperben hozott ítélet ellen 
irányul, az illeték 15 ezer fo-
rint.

Az illetéktörvény mentes-
ségeket, és kedvezményeket 
is szabályoz. Így nem kö-
telezhető illeték fizetésére 
az, aki a külön jogszabály 
szerint költségmentességet, 
vagy illetékmentességet él-
vez. 

Ha pedig az illeték elő-
zetes megfizetése a félnek 
jövedelmi és vagyoni vi-
szonyaival arányban nem 
álló megterhelést jelentene, 
mentesíteni lehet az illeték 
előzetes megfizetése alól, 
különösen, ha a lerovandó 
illeték a fél és a házastársa, 
valamint vele egy háztartás-
ban élő, általa eltartott gyer-
mekei előző adóévben elért 
egy főre eső adóköteles jöve-
delme 25%-át meghaladja.

 STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Peres eljárások 
illetéke

Városi közmeghallgatás

Tízéves a Művészetek Háza

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak, 
kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagyhatnak 
üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megoldása érdekében 
visszahívjuk Önöket!

Október 12-ig lehet jelentkezni a Ma-
gyar Református Szeretetszolgálat Ösz-
töndíj Programjára, melynek keretében 
rendszeres anyagi támogatást biztosítanak 
magyarországi, kárpátaljai, erdélyi, felvi-
déki és délvidéki oktatási intézményekben 
tanuló, kiemelkedően tehetséges magyar 
tanulók számára, akik szerény anyagi le-
hetőségekkel rendelkeznek. 

A program segítségével 100 gyermeket 
tudnak támogatni 10 hónapon keresztül. 
A jelentkezést benyújthatja bármely ma-
gyar vagy határon túli magyar nyelvű ok-
tatásban résztvevő nappali tagozatos diák, 
az általános iskola 5. osztályától a közép-
iskolai tanulmányok befejezéséig. További 
információ: Kőrösi-Gilicze Réka, kommu-
nikációs vezető, tel.: 30 748 6256, e-mail: 
gilicze.reka@jobbadni.hu.  A pályázatot 
az erre a célra kialakított webes felületen, 
csak elektronikusan lehet benyújtani a le-
gyenfolytatas.jobbadni.hu oldalon.

1896-ban a Borsod megyei Csincsén ké-
szült az első gramofonos népzenei gyűj-
tés. Ennek tiszteletére a Tradíció Eduká-
ció Alapítvány „Borsodi népdalok ünnepe 
miskolci népzenészekkel” címmel, ünnepi 
megemlékezést és koncertet szervez októ-
ber 14-én, 17 órától az Ady Endre Kultu-
rális és Szabadidő Központ nagytermében. 
Közreműködők: Csender zenekar, Fazekas 
szülői zenekar, Miskolci Rézdudások, Szá-
madó zenekar, Tényleg zenekar, Boncsérné 
Szinai Tünde, Cseke Gyöngyvér, Hegedűs 
Orsolya, Simon Lilla, Körmöndi Tamás, 
Mészáros Béla, Orosz Gábor, Tóth Arnold, 
Zelei Ákos, a borsodgeszti énekesek, vala-
mint a Bartók Béla Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola, a Fazekas Utcai Általános Iskola, 
a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, a Fráter 
György Katolikus Gimnázium, az Egressy 
Béni – Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Is-
kola, a Munkácsy Mihály Általános Iskola, 
a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola, 
a kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola. A belépés ingyenes.

NYILAS MISI 
ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM 

Népdalok ünnepe

„Emberek az emberte-
lenségben” – címmel, Gu-
lág Emléktúrát szervez a 
Magyar Cserkészszövet-
ség, melynek egyik állomá-
sa október 15-én Miskolcon 
lesz. A túra útvonala: Csa-
nyik-völgy – Diósgyőri vár 
(Vár utca) kb. 10 km. Prog-
ram: 8 óra: Regisztráció 
(Miskolc, Csanyik-völgy). 9 
óra: Megnyitó az Emléktú-
ra kezdete. A túra során hét 
élőkép tekinthető meg színé-

szek, hagyományőrzők és di-
ákok közreműködésével: 1. 
Magyarország a II. Világhá-
ború végén. 2. Gulág, Gup-
vi, Málenkij robot. 3. Élet a 
Lágerben, Élelmezés.  4. Élet 
a Lágerben, Munka. 5. Élet a 
Lágerben, Hétköznapok. 6. 
Élet a Lágerben, Szökés. 7. 
Hazatérés. 

13 óra: Megemlékezés a 
málenkij robot áldozatairól 
(Diósgyőr Vár utca). 12.45 
óra: A Mintha zenekar kon-

certje. Kísérőprogramok: 
Találkozás túlélőkkel, be-
szélgetés történészekkel, 
II. világháborús kiállítás. 
A túra résztvevői kitűzőt, 
élelmiszer csomagot és egy 
Múlt-kor kiadványt kap-
nak. A program ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött. 
Jelentkezési határidő: 2016. 
október 13. Regisztráció: Ba-
kos-Vass Krisztina 30/921-
4417 email: vass.krisztina@
jezsu.hu.

Gulág Emléktúra Miskolcon
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Két év után került kézre
Több mint két év után egy 

kazincbarcikai hétvégi ház-
ban fogták el a hatóságok 
S. Dénes 36 éves helyi lakost, 
akit több ügyben a rendőrhatóságok mellett a büntetés-végrehajtási 
intézet is keresett. A férfi ugyanis nem kezdte meg 2014. júliusában 
jogerősen kiszabott börtönbüntetésének letöltését. A Kazincbarci-

kai Rendőrkapitányság és a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
Mélységi Ellenőrzési és Köz-
területi Támogató Alosztály 
munkatársai október 4-én, 
összehangolt akcióban ke-
rítették kézre a keresett sze-
mélyt. S. Dénest – elfogását 
követően – a rendőrök bün-
tetés-végrehajtási intézetbe 
vitték.

A rakomány alatt találták meg a sofőr holttestét
Halálos kimenetelű közlekedési baleset miatt riasztották október 

3-án a borsodi tűzoltókat. Egy külföldi kamion árokba hajtott, majd 
fának ütközött a 37-es főúton, az erdőbényei elágazásnál. A helyszín-
re érkező szerencsi és a sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltók áramtala-
nították a szerelvényt és eltávolították a fát, amely forgalmi akadályt 
képezett. A jármű sofőrje kiesett a fülkéből, holttestét a leborult ra-
komány alatt találták meg. A műszaki mentés és a rendőrségi hely-
színelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességben lezárták a 
hatóságok. 

Eltűnt egy sátoraljaújhelyi nő
A rendőrség körözési eljárás keretében vizs-

gálatot folytat Molnár Mária Brigitta eltűnése 
miatt. A 21 éves sátoraljaújhelyi nő szeptember 
11-én Sátoraljaújhelyen lakó dédszülőjét láto-
gatta meg, majd ismeretlen helyre távozott és 
azóta nem tért haza. A felkutatására eddig tett 
intézkedések nem vezettek eredményre. Az el-
tűnt lány megközelítőleg 160 centiméter ma-
gas, 58 kilogramm súlyú, átlagos testalkatú. Haja derékig érő, sző-
kés-barna színű, arca hosszúkás, a jobb felső szemfog melletti foga 

törött, lábmérete 37-es. A 
nyaka bal oldalon plasz-
tikázott, ott forrázási seb 
hegei láthatók. Eltűnésekor 
piros színű pólót (elején női 

fej alakot ábrázoló motívummal), farmer rövidnadrágot és papucsot 
viselt. Kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az el-
tűnt személlyel kapcsolatban, jelezze a rendőrségen.

Nyílt nap a készenléti rendőröknél

Sokan ellátogattak a napokban a Készenléti Rendőrség miskolci 
egységének nyílt napjára. A miskolci készenléti rendőrök szeptem-
ber 30-án tartottak nyílt napot. A ritka alkalom lehetőséget adott 
rá, hogy az érdeklődők belülről is megismerhessék a készenléti ren-
dőrök munkáját. A csapatszolgálati bemutató például a különféle 
támadásokat demonstrálta, illetve azokat a védekezési technikákat, 
amelyek a mindennapokban életmentőek lehetnek az egyenruhások 
számára. A technikai és fegyverzeti bemutatókon fel lehetett próbál-
ni a védőruhákat, az érdeklődők kipróbálhatták az úgynevezett pro-
tektorokat is. A nyílt napon a jelenlévők sokat megtudhattak az Or-
szágos Rendőr-főkapitányság pályázatáról is, amely lehetőséget ad 
Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állomá-
nyába őr-járőrtárs beosztás betöltésére. 

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Igyekezz beosztani az idejét a 
héten, hogy minden munkát el tudjon végezni, de azért ma-
radjon szabadideje is, amit megoszthat azokkal, akik fonto-

sak. Lehet, hogy valakinek most nagy szüksége van a törődésére. 

Bika (április 21 – május 20) Ha nem hisz magában, akkor 
mások sem fogják elhinni, hogy képes megvalósítani bizonyos 
dolgokat. Legyen határozott, és megtalálja a siker és az elisme-

rés. Ragadja meg a kínálkozó lehetőségeket, ne gondolkozz túl sokat. 

Ikrek (május 21 – június 21) Nem bizonyos benne, hogy ké-
szen áll egy feladatra, de a környezete bátorítása sokat segít-
het a kérdésben. Ne becsüld le azt, amit elért, hiszen minden 

munkáját szívvel-lélekkel végezte. Van mire büszkének lennie.

Rák (június 22 – július 22) Most érzi csak igazán, milyen 
szerencsés, hogy valakit maga mellett tudhat. Ne hagyja, 
hogy ez az érzés elvesszen, emlékeztesse rá magát akár na-

ponta is. Ezen a héten ne féljen kimutatni az érzelmeit. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Igyekszik megtalálni 
valakivel a közös hangot, de egyelőre nem biztos benne, hogy 
ez működőképes dolog lesz. Ha nem adja fel az első próbálko-

zásnál, sikerrel járhat majd. Az óvatosság persze most sem árt. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Szívesen megoszt-
ja a tapasztalatait, de senkit nem szeretne kibeszélni a háta 
mögött. Ha úgy érzi, hogy a társalgás ebbe az irányba halad, 

nyugodtan jelezze. A lényeg, hogy tiszteletben tartsák a másik álláspontját. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Megtalálta az egyen-
súlyt, és ez most a legfontosabb. Képes pontot tenni a nehézsé-
gek végére, és átadni magát a jövő gondtalan tervezgetésének. 

Váratlan lehetőségekkel találkozik, próbáljon helyes döntést hozni. 

Skorpió (október 24 – november 22) Néha érdemes egy ki-
csit kockáztatni, főleg, ha ez egy olyan lehetőséghez vezet, ami-
lyet már régóta keres. Merjen nagyot álmodni, és akkor megta-

lálja számításait. Komoly lehetőségek nyílhatnak meg Ön előtt. 

Nyilas (november 23 – december 21) Ne lépjen tovább egy 
problémán addig, amíg nem talált rá megnyugtató megoldást. 
Ha kell, tartson egy kis szünetet, és gondolkodjon tovább a lehet-

séges megoldásokon. Csak az előtt nyíljon meg, aki kiérdemelte a bizalmát.

Bak (december 22 – január 20) Valami nem működik olyan 
jól, mint régen, pedig ez a módszer sokáig bevált. Most mégis 
úgy érzi, más utakat kell keresnie, ha nem akar lemondani az 

eddigi sikereidről. Erre is van lehetőség, de nem lesz egyszerű. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Valaki meglát Önben vala-
mit, amit talán nem is vett észre eddig. Merjen hinni a dologban, 
és ne hagyja, hogy a félelmei válasszák el a lehetőségtől. Meg kell 

tanulnia kezelni az adódó konfliktushelyzeteket is. 

Halak (február 20 – március 20) Itt az idő, hogy a sarkára 
álljon, és elébe menjen a rosszindulatú szervezkedéseknek. Ha 
tudja mi az, amit akar, ne hagyja, hogy mások elvegyék ezt a le-

hetőséget. Ha pedig valami nagyon fárasztja, itt az ideje továbblépni. 

FORRÓ NYOMON

A meteorológiai előrejelzések alapján, a MIHŐ Kft. október 4-én 
megkezdte a távfűtést Miskolcon. A lakóközösségekkel kötött meg-
állapodás alapján, automatikusan elindítják a távhőszolgáltatást, ha a 
napi átlagos külső középhőmérséklet előreláthatólag 1 napon keresz-
tül 10 °C fok alatt vagy 3 egymást követő napon 12 °C fok alatt marad.  
A lakóközösségek eltérhetnek ettől, ha az egy hőközponthoz tartozó 
összes társasház-közösség írásban, a fűtési megbízotton vagy a közös 
képviselőn keresztül jelzi ezt a MIHŐ felé.

Indul a távfűtés

A hét fotója

A Salkaházi Sára Program igazi sikertörténet Miskolcon. A kulturális rendezvényeken telt ház van, ugyanígy a főzőversenyeken, tu-
risztikai programokon is. Az elmúlt hétvégén a sportcsarnok telt meg újra miskolci nyugdíjasokkal, több mint ezren kapcsolódhattak 
ki a szüreti mulatságon. Kriza Ákos polgármester elmondása szerint a szépkorúak szeretik ezeket a rendezvényeket és igényt is tartanak 
rájuk. – Évről évre meg fogják tölteni a sportcsarnokot, máris egy kiváló közösség alakult ki: a „salkaháziak közössége” – fogalmazott.  
A programsorozat természetesen jövőre is folytatódni fog, csakúgy, mint eddig, ezután is megkérdezik majd a miskolci időseket, milyen 
rendezvényeket szeretnének, milyen eseményeken vennének részt szívesen.                                                                    FOTÓ: F. KADERJÁK CSILLA

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borí-
tékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, 
amelyre üzeneteiket, problémáikat elküldhetik: info@mi-
kom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
véd írásban válaszol!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

SZÜRETI MULATSÁG

Világsztárok Miskolcon
4

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben olyan hírességek ne-
veit rejtettük el, akik a Cinefest Filmfesztivál keretében látogattak 
Miskolcra. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mail-
ben, legkésőbb 2016. október 15-én éjfélig juttassák el szerkesz-
tőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.
hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők között egy-egy 
2016-os Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki. 
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