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Csütörtökön délután nyitották meg a Veczán Pál XXIII. Egyházzenei Kórustalálkozót. 
Szombaton a Diósgyőri vár lovagtermébe várják még a látogatókat, vasárnap pedig  
a belvárosi református templomban lesz a záróprogram. 

Számos rendezvénnyel köszöntötték, köszöntik a szép-
korúakat Miskolcon is októberben, az idősek világnapjá-
hoz kapcsolódóan. 

Miskolc és partnerei ismét saját standdal jelennek meg az Automotive 
Hungary Nemzetközi Járműipari Beszállítói Szakkiállításon, melyet októ-
ber 19-21. között rendeznek Budapesten, a Hungexpo területén. Pfliegler 
Péter alpolgármester szerint ez kitűnő alkalom arra, hogy Miskolc tovább 
bővítse partneri hálózatát. Megmutassa lehetőségeit és eddigi eredmé-
nyeit, melyek igazolják érettségét egy autógyártó betelepülésére. 

ELKEZDŐDÖTT A VECZÁN PÁL KÓRUSTALÁLKOZÓ

TISZTELET AZ IDŐSEKNEK
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EGY AKARATON 1956 –2016

Városi programok, megemlékezések
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Automotive Hungary – Miskolc a Te helyed!



Ünnepi programok
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Kérik azon társadalmi és civil szervezetek, politikai pártok képviselőit, akik koszorút 
kívánnak elhelyezni a városi megemlékezések helyszínein, hogy legkésőbb 2016. októ-
ber 20. (csütörtök) 16.00 óráig jelezzék szándékukat a madacsi.agnes@ifihazmiskolc.hu 
e-mail címen.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tiszte-
lettel meghívja Önt és barátait az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából ki-
adott „Miskolc 1956” című kötet bemutatójára.

A kötetet bemutatja: Kiss Gábor, Miskolc Me-
gyei Jogú Város alpolgármestere, Somorjai Lehel, a  

B.-A.-Z. Megyei Levéltár igazgatója, Kis József, szer-
ző, főlevéltáros. Közreműködik: Feledy-Bacsik Ág-
nes, népdalénekes. Időpont: 2016. október 18. (kedd) 
15 óra. Helyszín: városháza, díszterem (Hunyadi u. 
2.) A programot az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság tá-
mogatja.

Miskolc 1956 – könyvbemutató a városházán

A CÖF Klub Miskolc, 2016. októ-
ber 20-án 17 órakor irodalmi est 
keretében tiszteleg az 1956-os for-
radalom hősei előtt. Az emlékestre, 
Lengyel Attila a Civil összefogás 
Fórum Miskolci Klubjának vezető-
je meghívta a városunkban élő és a 
forradalomban tevékenyen résztve-
vő személyiségeket. 

Mint elmondta, szeretnék, ha nap-
jaink fiatalsága az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc történése-
it, a megtorlás módszereit is hiteles 
beszámolók alapján ismerné meg. 
Tavaly szervezték meg első alka-
lommal, a forradalom tanúival való 
találkozást, beszélgetést. Ebben az 
évben a következőket szeretnék be-
mutatni: Dr. Bánhegyi András; Fo-
dor József, Kistelegdi Mária, Dr. 
Mészáros István, Dr. Soós Ferenc, 
Svidró Emil, Szabó István.

„Glória Victis” címmel az Éltető 
Lélek Irodalmi Kör Egyesület alapí-
tójának, Kardos Katalin versmondó-
nak a tolmácsolásában irodalmi-ze-
nés pódium műsor kerül színre. A 
versek szerzői a kommunista rend-
szer szenvedő alanyai voltak. A köl-

temények az átélt borzalmakról szól-
nak drámai erővel, Romhányi Róbert 
jogász zenei kíséretével és Szalay La-
jos világhírű grafikus művész S. O. S.  
1956 c. grafikai sorozatának vetíté-
sével. Jacsó Pál miskolci jogász-költő 

saját versét mondja el. A CÖF Klub 
Miskolc, az Éltető Lélek Irodalmi 
Kör Egyesület és az 1956-os Vité-
zi Lovagrend B.-A.-Z. megyei törzs-
kapitánysága szeretettel vár minden 
kedves érdeklődőt. 

TISZTELET A HŐSÖKNEK

A Lévay József Közművelődési Egyesület tisztelettel  
meghívja az 1956-os forradalom és szabadságharc  

60. évfordulójára szóló megemlékezéseire. 

FILEP TIBOR A TÖRTÉNELMÜNK VELÜNK ÉL  
C. ELŐADÁSÁRA  

ÉS KÖNYVBEMUTATÓJÁRA
2016. október 18., kedd 17:00

Református Székház Nagyterme (Kossuth L. u. 17.),
valamint

HÁLAADÓ ISTENTISZTELETRE ÉS OLÁH MIKLÓS  
REFORMÁTUS MÁRTÍR  

EMLÉKTÁBLÁJÁNAK MEGKOSZORÚZÁSÁRA
2016. október 23-án, vasárnap 10.00  

Kossuth utcai templom 
(Tárkányi B. utca)

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár ünnepi prog-
ramjai. 

Október 17. 16 óra. „Emeld föl 
fejedet..." A Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnázium tanulóinak műsora. 

Október 18. 13 óra.  A forrada-
lom évfordulójának tiszteletére hir-
detett városi versmondó verseny. 
16.30 óra. Szabó Lőrinc emlékdél-
után Megemlékezés Szabó Lőrinc 
1956. október 23-i miskolci irodal-
mi estje és a forradalom évfordulója 
alkalmából. A Nagy Imre Társaság 
és a könyvtár közös rendezvénye. 

Október 19. 16.30 óra. A forra-
dalom irodalma – 1956 és Márai 
Sándor a magyar irodalomban 3. 
Meghívott előadó: Szigethy Gábor 
író, irodalomtörténész, az Október 
23. című kötet szerkesztője. A mű-
sorban közreműködnek a Miskolci 
Nemzeti Színház művészei: Czakó 
Julianna, Simon Zoltán, Szőcs Ar-
tur. 

Október 20., csütörtök 10 óra. A 
forradalom különleges perspektí-
vákból – konferencia. Az 1956-os 
forradalom és szabadságharc év-
fordulója tiszteletére rendezett ki-
állítás megnyitója. 

1956, te csillag

MEGHÍVÓ
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Miskolc városa és partnerei is-
mét saját standdal jelennek meg az 
Automotive Hungary Nemzetközi 
Járműipari Beszállítói Szakkiállí-
táson, melyet október 19-21. között 
rendeznek Budapesten, a Hungex-
po területén. Pfliegler Péter alpol-
gármester szerint az expo kitűnő 
alkalom arra, hogy Miskolc tovább 
bővítse partneri hálózatát, megmu-
tassa lehetőségeit és eddigi eredmé-
nyeit, melyek igazolják érettségét 
egy autógyártó betelepülésére.

A négy magyar autógyártó cég 
mellett számos város és régió is meg-
jelenik a kiállításon, többek között a 
Nyugat-Pannon Régió, Miskolc, Győr 
és idén először csatlakozik Tatabánya 
is. 

– Miskolc visszatérő kiállítóként 
harmadik alkalommal jelenik meg 
az autóipar minden jelentősebb sze-
replőjét felvonultató rendezvényen. 

Indokolja ezt, hogy a város szerepe a 
járműiparban egyre dominánsabb, 
szélesedik a gyártott autóalkatré-
szek spektruma, növekszik volume-
ne – emelte ki  Pfliegler Péter. Az 
ágazat erősödése elsősorban az autó-
ipari beszállítók – Bosch, TAKATA, 
Shinwa, Remy és a többiek – fejlesz-
téseinek köszönhető, melyhez a kép-
zőintézmények és kutatóintézetek is 
igyekeznek alkalmazkodni. A Mis-
kolci Egyetem idén ősszel elindítot-
ta a járműmérnöki alapképzését, a 
Miskolci Felnőttképző folyamatosan 
szervezi ágazathoz kötődő képzéseit. 
– A város támogatja egy olyan oktatá-
si rendszer kialakítását, amely az au-
tóipari beszállítókhoz és magához az 
autógyártáshoz is biztos tudással ren-
delkező szakembereket képez már a 
középiskolától kezdve – hangsúlyozta 
az alpolgármester. – Miskolc a cégek-
nek szabad munkaerőt, képzett szak-
embereket, infrastruktúrával ellátott 

területet, a szakembereknek, szak-
munkásoknak munkahelyet, otthont, 
jövőt tud adni. Ez egy közös gondol-
kodást mutat, azt üzeni, hogy Mis-
kolc azoknak a helye, akik dolgozni 
akarnak, akik munkahelyet kínálnak, 
akik fejlesztenek és a jövőre építenek. 
Kiállítóként ez Miskolc és partnerei-
nek legfőbb üzenete 2016-ban. Mis-

kolc ma már munkahelyet, otthont 
így tervezhető jövőt jelent a munka-
vállaló részére és ez üzenet a befekte-
tők, a már Miskolc területén működő 
vállalatok számára is, hogy igen, itt 
továbbra is van és lesz képzett mun-
kaerő, amely rendelkezésre áll – húzta 
alá Pfliegler Péter. A miskolci standon 
az érdeklődők információt kaphatnak 

a már letelepült és sikeresen működő 
cégekről és azokról az intézmények-
ről, amelyek – a város mellett és ez-
zel együttműködésben – segíthetik az 
új befektetők letelepedését. Bemutat-
ják azt a számos oktatási, turisztikai 
és kulturális lehetőséget, amelyeket 
Miskolc a munkáltatóknak és a mun-
kavállalóknak kínál.

AUTOMOTIVE HUNGARY –  
MISKOLC A TE HELYED!

Miskolc és partnerei a Hungexpo A pavilon 308A standján állítanak ki október 19-21. között. Bemutatkozik 
Miskolc foglalkoztatási paktuma is, amely a városra és térségére kiterjedő formalizált együttműködés a munka-
erőpiacon érintett szervezetek és intézmények között. Miskolc önkormányzata, a Miskolc Holding, a kormány-
hivatal, a Kereskedelmi és Iparkamara valamint a város vállalkozásai közösen kidolgozott foglalkoztatási straté-
gia mentén, a valós munkaerő-piaci keresleten és kínálaton alapuló képzési, oktatási és humán fejlesztési, illetve 
foglalkoztatási programokat dolgoznak ki és valósítanak meg. Az ötéves program lehetőséget kínál a cégeknek 
fejlesztésre, a munkavállalóknak a képzettségükhöz, adottságaikhoz és tapasztalataikhoz leginkább illeszkedő 
munkahely megtalálására. Miskolc önkormányzata mellett a Miskolc Holding Zrt., a Robert Bosch Energy and 
Body Systems Kft., a Takata Safety Systems Hungary Kft., az Észak-magyarországi Autóipari Klaszter (NOHAC), 
a Shinwa Magyarország Precíziós Kft., a Remy Automotive Hungary Kft., a Miskolci Egyetem, a Bay Zoltán Al-
kalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
valamint a Miskolci Felnőttképző Központ Kft. is kiállít a standon.

– Kriza Ákos polgármester Miskolc Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének október 6-án tartott 
ülésén, képviselői kérdésre válaszolva megerősí-
tette, az Y-híd építése megvalósul Miskolcon az 
intermodális csomóponttal együtt – tudatta csü-
törtöki közleményében a miskolci városháza. – 
Ennek a komplex fejlesztésnek az értéke közel 30 

milliárd forint. Ekkora horderejű döntés azonban 
nem egy-két napos előkészületet igényel. Bár az 
Y-híd hiánya több tíz éve jelent problémát a vá-
rosnak, csak a fideszes városvezetés idején kez-
dődtek meg a szakmai előkészítő munkák. En-
nek eredményeként már rendelkezésre állnak a 
tervek – hangsúlyozza a közlemény. 

MEGÉPÜL AZ Y-HÍD MISKOLCON

Egymilliárd forintos uniós támogatásból 
korszerűsítik a megyei kormányhivatal 
hat épületét. 

Felújítják a fűtési és hűtési rendszereket, 
kicserélik a nyílászárókat, a miskolci épüle-
teket napelemekkel is ellátják. A felújítások-
kal a hivatal éves szinten 30 millió forintot 
spórolhat és akár 80 százalékkal csökkenhet 
a széndioxid kibocsátás.

Három épületet Miskolcon, kettőt Sze-
rencsen, egyet pedig Sárospatakon újítanak 
fel. A rekonstrukció elsősorban az energia-
takarékossági szempontok szerint történik, 
az Európai Uniós támogatásoknál erre van 
lehetőség pályázni. Emellett természetesen 

külső és belső formájukban is megújulnak 
az érintett épületek, s az ügyintézők is kom-
fortosabb körülmények között dolgozhatnak 
majd – nyilatkozta Demeter Ervin B.-A.-Z.- 
megyei kormánymegbízott.  

Középületeket újítanak fel a megyében

Az Európai Unió Régiók Bizottsága tanul-
mányt készített a tagállamok fenntartha-
tó fejlődéséről. Miskolcot, mint követen-
dő példát emelték ki. Városunk távfűtése, 
melegvíz-szolgáltatása ma már több mint 
ötven százalékban megújuló energián ala-
pul, s a nemzetközi figyelmet is felkeltette.

– Ez a jövő és mi szeretnénk ezen az úton 
tovább menni, minél nagyobb arányban 

használni a zöld energiát. Csatlakozni a 
smart cityhez és saját fejlesztéseinkkel, to-
vább korszerűsíteni a távfelügyeleti rend-
szerünket. Ebben erősített meg minket ez 
a tanulmány is. – mondta el Nyíri László, a 
MIHŐ Kft. ügyvezetője.

NEMZETKÖZILEG IS ELISMERT  
MISKOLC TÁVFŰTÉSE

Telephelyet hozott létre a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Wigner Fizikai Kutató-
központja a Miskolci Egyetemen. 

A beruházásnak köszönhetően új oktatási 
és kutatási együttműködést alakíthatnak ki a 
szakemberek.  – Nagy megtiszteltetés a telep-
hely megnyitása, hiszen a Wigner az egyik 
legfontosabb magyar szereplő Európában 
ezen a területen. Viszont a Miskolci Egye-
tem alkalmazott és alapkutatásai is nagyon 
erősek – fogalmazott az átadón Deák Csa-
ba egyetemi kancellár. – Azt akarjuk elérni, 
hogy intézményünkre ne csak mint Egye-
temvárosra gondoljanak, hanem úgy is, mint 
egy innovációs parkra – tette hozzá. 

A két intézmény jogelődeinek együttmű-
ködése több évtizedes múltra tekint vissza. A 
2013-ban megújított együttműködést olyan 
sikeres programok fémjelzik, mint az MTA 
támogatásával 2014-ben elindított EXMET 
(„Extreme Materials, Energies and Techno-
logies”) kiválósági K+F program közös vég-
rehajtása vagy a plazma-fény kölcsönhatás 
részecskegyorsításban való felhasználásá-

nak együttes tanulmányozása. Lévai Péter, a 
Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója 
kiemelte: szeretnék még intenzívebbé tenni 
az együttműködést. 2015 végén a Wigner FK 
és a Fizikai Intézet közösen kezdeményezte a 
Miskolci Telephely létrehozását, ennek ered-
ményeként jöhetett létre a Fizikai Intézet 
egyik irodahelyiségét és a közösen használt 
lézerlaboratóriumot magába foglaló Wigner 
FK Miskolci Telephelye. A létesítmény fő cél-
ja, hogy további együttműködések kiindulá-
si pontjává váljon.

Új lehetőségek a kutatásban

Pfliegler Péter alpolgármester Szabó Lászlóval, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárá-
val a múlt évi kiállításon



Ha minden jól alakul, a 
karácsonyi ünnepeket már 
otthon töltheti Dominik, a 
nyolcéves kisfiú, aki tavas�-
s�al s�örnyű égési sérülése-
ket s�envedett.

Mint arról mi is hírt ad-
tunk, Dominiket március-
ban érte a baleset, az udva-
ron, játék közben. A rajta 
lévő műanyag ruha bozót-
tűztől kapott lángra, s pán-
célszerűen ráégett. Testé-
nek nyolcvan százalékán 
másod-harmad, sok helyen 
pedig negyedfokú égési sé-
rüléseket szenvedett. A me-
gyei kórházba szállították, 
tucatnyinál is több műtéti 
beavatkozást végeztek el raj-
ta – egy teljes egészségügyi 
team küzdött az életéért. A 
gondos, hozzáértő ápolás-
nak köszönhetően folyama-
tosan javul a kisfiú állapota, 
három hete átkerült a GYEK 

rehabilitációs osztályára. 
Már mozogni is tud egyedül, 
most kézfunkcióinak javí-
tásán dolgoznak a szakem-
berek, az ujjait ugyanis még 

nehezen tudja használni. 
Mivel testének jelentős része 
sérült, csak a reggeli bőrápo-
lás másfél órát vesz igénybe, 
de a hegek szépen gyógyul-
nak. Gyógytornára, fiziko-

terápiára és gyógymasszázs-
ra jár, édesanyja szerint is 
sokat fejlődött a három hét 
alatt. Orvosai szerint a kisfiú 
karácsonyra, ha ideiglene-

sen is, de hazamehet, aztán 
tovább folytatódik a kórhá-
zi kezelés. Hogy Dominik 
mikor hagyhatja el végleg a 
kórházat, azt egyelőre még 
nem lehet tudni.

Fennállásának 40. évfordulóját 
ünnepli a B.-A.-Z. Megyei Kórhá� 
és Egyetemi Oktató Kórhá� Velkey 
Lás�ló Gyermekegés�ségügyi Kö�-
pontja. A jubileumi év programjai-
ról október 11-én tartottak sajtótá-
jéko�tatót. 

Csiba Gábor, a kórház főigazgató-
ja a rendezvényen egyebek mellett 
elmondta: az 1976-ban átadott, az 
akkori kor kívánalmainak megfele-
lő, modern és egyedülálló Gyermek-
egészségügyi Központ 400 ággyal 
várta a kis betegeket. – Büszkék lehe-
tünk rá, hogy a GYEK-ben ma már a 
gyermekellátás teljes vertikuma ren-
delkezésre áll. Az idáig vezető út sok 
munkát, kitartást és komplex gondol-
kodást kívánt az intézmény minden-
kori vezetőjétől és dolgozóitól – han-
goztatta Csiba Gábor. Kiemelte: az 
elmúlt négy évtized alatt jelentős fej-

lődésnek lehettünk szemtanúi. – Mély 
gyökeret eresztett kórházunkban a 
gyermek csontvelő transzplantációs 
és a gyermek rehabilitációs ellátás is 
– a klasszikusnak számító gyermek 
pulmonológiai, kardiológiai és nefro-
lógiai ellátás mellett. Kijelenthetjük, 
hogy bármely szakterület vonatko-
zásában kompetens a Velkey László 
Gyermekegészségügyi Központ, ami 

jelenleg Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gye és az Észak-magyarországi régió 
gyermekgyógyászati ellátásának fel-
legvára – fogalmazott a főigazgató. 
Barkai László, a Velkey László Gyer-
mekegészségügyi Központ intézet-
vezető professzora elmondta, negy-
ven év alatt félmillió fekvőbeteget és 
több mint ötmillió járóbeteget kezel-
tek az intézményben. Mint megtud-
tuk, a GYEK további fejlesztéséről is 
vannak már tervek. A központ egyike 
lesz annak a hat intézménynek, ahol 
kiemelt kormányprogram keretében 
fejlesztik a baleseti és sürgősségi el-
látást. Összekötik az épületet a Csil-
lagpont központi épületével, ez azt a 
célt szolgálja majd, hogy a nagydiag-
nosztikák, az MR, a computer tomo-
gráf fedett átjárón keresztül elérhe-
tők legyenek a gyermekek számára 
is. A felújítás mellett a központ ed-
digi szakmai struktúráját is bővíteni 
szeretnék. Új profilként elindítják a 
gyermekpszichiátriai osztályt, amely-
ből országszerte hiány van.

Egy speciális s�emés�e-
ti műtéti eljárás is elérhető 
mostantól a B.-A.-Z. Megyei 
Kórhá�ban. Németh Gábor, 
a s�emés�eti os�tály os�-
tályve�ető főorvosa március 
végétől már hetvenöt ilyen 
beavatko�ást vég�ett. 

Mint elmondta, az úgyneve-
zett vitrectomia a szemészeti 
progresszív műtéti ellátás csú-
csának számít. Általában helyi 
érzéstelenítéssel végzik, a mű-
tét során három apró nyíláson 
hatolnak be a szem belsejébe.

A új műtéti eljáráshoz szükség 
volt egy megfelelő műtő kialakí-
tására, műszerparkra s mikrosz-
kópra felszerelt kamerarend-
szerre is, számítógépes háttérrel. 
Ez utóbbi segítségével néznek 
bele a szem belsejébe. Most már 
minden szakmai és tárgyi felté-
tel rendelkezésre áll az új típusú 
szemműtétekhez, amelyekből 
hamarosan évente kétszázat sze-
retnének elvégezni.

Az eljárással elsősorban azo-
kon a betegeken segíthetnek, 
akik cukorbetegek, szürkehá-
lyogműtétek alatt ritkán előfor-
duló szövődményeik vannak, 
vagy gyulladásos betegségben, 
ideghártya leválásban szen-
vednek. Kovács Imrén is ilyen 
műtétet végeztek – az ő eseté-

ben a szürkehályog mellett egy 
hártya is akadályozta a látást. 
– Hetvennyolc éves vagyok és 
nehezen láttam. A műtét során 
semmilyen fájdalmat nem érez-
tem, két nap múlva már otthon 
leszek. Hálás vagyok a sorsnak, 
hogy egy ilyen orvossal hozott 
össze – mondta el. 

Két új, kors�erű betegőr�ő mo-
nitorral bővült nemrégiben a 
megyei kórhá� sebés�eti os�tá-
lyának es�kö�parkja. A mo-
nitorokat a mellkassebés�eti 
beavatko�ásokat követő beteg-
megfigyeléshe� has�nálják.

Az eszközök segítségével az élet-
funkciók egyszerűen ellenőrizhetők 
és nyomon követhetők. A „zöld” ta-
núsítvánnyal is rendelkező moni-
torokat Kriza Ákos polgármester, 
a Szerencsejáték Service Nonprofit 
Kft., és Fodor Zoltán önkormányza-
ti képviselő támogatásával vásárol-
ták meg. A mellkassebészet tavaly 
költözött át a MISEK-ből a megyei 
kórházba. Kriza Ákos polgármester 
kihangsúlyozta, a betegőrző moni-
torok átadása hiánypótló fejlesztés 
volt, ugyanakkor az együttműkö-
dés újabb állomása is. – Annak az 
együttműködésnek, amely az állam, 
az önkormányzat és a civil szféra 

között valósult meg. Ez az összefo-
gás nagyon fontos, ugyanakkor a 
fejlesztések szakmailag, a betegellá-
tás színvonalát tekintve is a jövőbe 
mutatók – tette hozzá Kriza Ákos. 
Fodor Zoltán szerint minden beru-
házás kiemelt jelentőségű, amely a 
betegek gyógyulását segíti elő. Zsi-
ga Marcell, a Szerencsejáték Service 
Nonprofit Kft. ügyvezetője kiemel-
te, fontosnak tartják, hogy közös-
ségeket támogassanak – akár az 
egészségügy, a kultúra, vagy a sport 
területén – s öröm volt számukra, 
hogy a kórház megkeresésének kö-
szönhetően, egy folyamatban lévő 
beruházást egészíthettek ki. Tóth 
Imre mellkassebész főorvos tájékoz-
tatása szerint napi 2-3 műtétet vé-
geznek, két korábbi monitoruk 100 
százalékos kihasználtsággal műkö-
dött. Ha problémákkal is, de kezel-
hető volt a helyzet, ez most már az 
új monitoroknak köszönhetően biz-
tonságossá vált. 
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S�ike és s�tetos�kóp helyett ecset és 
fényképe�őgép. Orvosok alkotá-
saiból nyílt kiállítás nemrégiben a 
Művés�etek Há�a Kortárs Galéri-
ájában.

A „MEDIC-ART, avagy gyógyítók 
a művészetben” címet viselő kiállí-
táson Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében, illetve Miskolcon élő or-

vosok alkotásai voltak láthatók. A 
tárlat igazi különlegességeket kínált, 
hiszen egészen más oldalukról mu-
tatta meg az orvosokat, a gyógyítók 
belső világát, mint ahogyan a min-
dennapok során találkozunk velük. 
Az egyik kiállító, Bárány György 
úgy nyilatkozott, a festés, az alko-
tás nem csupán kikapcsolja, hanem 
hivatásának gyakorlásában is segí-

ti. Erre a kiállításra az olajfestmé-
nyeit hozta el. Vannak festmények, 
fényképek, hímzések, kavicsfestés 
és van olyan kolléga is, aki origami-
zik – mondta el a kiállításról Székely 
Annamária háziorvos, főszervező. 
Két évvel ezelőtt már volt egy ilyen 
tárlat, akkor hat orvos mutatta meg 
munkáit. Legutóbb már 16-an hoz-
ták el alkotásaikat.

Összefogás, előremutató 
fejlesztés

Jubileumi év a Gyermekegészségügyi 
Központban

MEDIC-ART, avagy gyógyítók a művészetben

Egyre jobban van a megégett kisfiú



Műsorral egybekötött szeretet
ebédre várták Martinkertvárosban 
a szépkorúakat múlt szombaton, az 
idősek világnapja alkalmából. A vi
dám hangulatú programon – melyet 
Szécsényi Marianna önkormányzati 
képviselő a helyi nyugdíjasklubbal 
közösen szervezett meg – mintegy 
130 nyugdíjas vett részt. Megtudtuk, 

szeretnék visszaállítani az idősekna
pi szeretetebédek szép hagyományát, 
így terveik szerint a következő évek
ben is megrendezik majd a progra
mot. – Miskolc vezetése a Salkaházi 
Sára Programon keresztül mutatja 
ki tiszteletét, megbecsülését a város 
szépkorúi iránt, én pedig ezzel a sze
retetebéddel is megemlékezem arról, 

mennyit tettek ezek az idős emberek 
Miskolcért – emelte ki a képviselő. 
Szécsényi Marianna hozzátette, ko
rábban sem feledkeztek meg a nyug
díjasokról, ajándékokkal köszön
tötték őket ebben az időszakban. A 
résztvevőket helyi fellépők – mások 
mellett a helyi iskola diákjai – szóra
koztatták. 

Számos rendezvénnyel köszön-
tötték, köszöntik a szépkorúakat 
Miskolcon is októberben, az idősek 
világnapjához kapcsolódóan. A 
Salkaházi Sára Program kereté-
ben rendezett szüreti mulatságon 
több mint ezren kapcsolódhattak 
ki nemrégiben, az Aranykor Idősek 
Otthonában pedig külön megem-
lékeztek az intézmény kilencven 
évesnél idősebb lakóiról, a világ-
nap alkalmából rendezett 
ünnepségen. 

Kriza Ákos polgármester 
ezúttal is együtt ünnepelt a 
szépkorúakkal. Mint mondta, 
három éve indították el a Sal
kaházi Sára Programot, hogy 
ezzel is kifejezzék a városve
zetés idősek iránti tiszteletét, 
megbecsülését. A program ma 
már nemcsak anyagi támoga
tást nyújt, számtalan közössé
gi programmal is kiegészült. 
A kulturális rendezvényeken telt ház 
van, ugyanígy a főzőversenyeken, tu
risztikai programokon is. A miskolci 
szépkorúak nemrégiben kisvonatos 

kiránduláson, és szüreti mulatságon 
is részt vehettek.  Fontos, hogy ki
fejezzük megbecsülésünket az idősek 
felé, nagyon sokat tanulhatunk tőlük 
– hangsúlyozta a polgármester. Mint 
mondta, a szépkorúak szeretik ezeket 

a rendezvényeket és igényt is tartanak 
rájuk.  A programsorozat természe
tesen jövőre folytatódni fog, csakúgy, 
mint eddig, ezután is megkérdezik 

majd az időseket, milyen eseménye
ken vennének részt szívesen.

Az ünnepi beszéd után Kriza Ákos 
ajándékkal is köszöntötte a lakókat. 
Egyikük, Tóth Ferencné már négy éve 
az otthonban lakik. – Önszántamból 

jöttem be annak idején. Most 
kilencvenhárom éves vagyok. 
Sakkozom, kártyázom, naplót 
írok és a második emelet meg
bízottja vagyok. A hosszú élet 
titka szerintem a jókedv, a má
sokon való segítségnyújtás és az 
erős akarat – nyilatkozta. No
vák Józsefné önkormányzati 
képviselő anyagilag támogatta a 
hangosítást és a videórendszert, 
melyeknek a segítségével az 
emeleteken is meg tudják néz
ni az ünnepi műsorokat azok a 

lakók, akik nehezen mozognak. Az 
ünnepi alkalomra a Ferenczi Sándor 
Egészségügyi Szakközépiskola diák
jai dalokkal és versekkel készültek.

Emlékhangversenyt és te-
remavató ünnepséget ren-
dezett múlt szombaton a 
Miskolci Egyetem Bartók 
Béla Zeneművészeti Inté-
zete a nemrégiben elhunyt 
Weszprémy Ilona főiskolai 
adjunktus tiszteletére. A 
Zenepalotában régi tanít-
ványok álltak össze alkalmi 
kórussá, s adtak koncertet.

Weszprémy Ilona 1951től 
tanított zeneelméletet a Mis
kolci Zeneművészeti Szak
középiskolában, de igazga
tóhelyettesi feladatokat is 
ellátott. Egyik alapító taná
ra volt a miskolci Zenei Ál
talános Iskolának, és ő indí

totta el a városban 
a zeneóvodai ok
tatást. Egyedi, ön
állóan kidolgozott 
módszerét Kodály 
Zoltán országo
san bevezetésre ja
vasolta. Több kó
rus szervezése és 
vezetése fűződik 
a nevéhez: példá
ul a Miskolci Ne
hézipari Műszaki 
Egyetem 120 tagú 
férfikara, a megyei 
tanács patronálá
sával a Központi Kórus elne
vezésű vegyes kórus, a MÁV 
Járműjavító férfikórusa, a 
Miskolci Kisipari Szövetke

zetek vegyes kórusa. Ének
karaival számos miskolci 
hangversenyen, valamint az 
ország különböző városai
ban és külföldön is fellépett. 
1966ban a Zeneművészeti 
Főiskola Miskolci Tagozatá
hoz helyezték át adjunktu
si beosztásba. Itt dolgozott 
nyugdíjba vonulásáig, majd 
ezt követően 2002ig óra
adóként tanított. A legendás 
zenepedagógus, zeneszerző, 
előadóművész és karnagy ta
valy januárban, 94 éves korá
ban hunyt el.

A nyugdíjasok megyei és városi 
képviselete is köszöntötte tagjait 
az idősek világnapja alkalmából 
Miskolcon. A megyeháza dísz-
termében elismerő okleveleket is 
átadtak.  

– Nagy örömmel jöttem ün
nepelni a szépkorúakat, akik
nek ezúton is köszönetet mondok 
munkájukért – hangsúlyozta kö
szöntőjében Török Dezső, a Bor
sodAbaújZemplén Megyei Köz
gyűlés elnöke. – Ők a társadalom 
alapköveinek, a családoknak az 
összetartói. Éppen ezért gondolta 
úgy az ENSZ közgyűlése is ponto
san negyedszázaddal ezelőtt, hogy 

kijelöl egy napot a nyugdíjasok kö
szöntésére – emelte ki az elnök. 

A nyugdíjasok megyei és városi 
képviselete elismerő oklevelet adott át 
azoknak a jelenlegi és volt elnökségi 
tagoknak, akik nagyon sokat tettek és 
tesznek a nyugdíjasokért. A szerve
zet több mint huszonöt éve harminc 
nyugdíjas klubot fog össze a megyé
ben, amelyek számára több rendez
vényt is szervez. Ezek között szerepel 
egészségmegőrző program, szalon
nasütés, dalos találkozó és kirándu
lás is. A díjazottak: Spisák András, 
Kovács István, Sipkás Jánosné, Lipták 
Lászlóné, Nyitrai Menyhértné, Cza
kó Lászlóné, Kispál Jánosné, Kisfalvi 
Attila és Vida Lászlóné.

Vasárnap, 16án a mindszenti templomban 
17.30 órai kezdettel élő rózsafüzért imádkoz
nak a hittanos gyermekekkel. Jövő vasárnap, 
23án a minorita templomban lesz élő rózsa
füzér gyerekekkel, 10.30 órai kezdettel.

A görögkatolikus templomok program
jai: október 16. vasárnap: Sajópálfalán a 
könnyező kegykép visszahozatalának bú
csúját tartják. Az ünnepi Szent Liturgia 11 
órakor kezdődik. A miskolci egyházmegye 
püspöke, Orosz Atanáz 2016. október 23án 
10 órától a Nagyboldogasszonyról nevezett 
püspöki székesegyházban (Miskolc, Búza 
tér) a hazáért és az elesett hősök emlékére 
felajánlott Szent Liturgiát mond. A litur
gia énekeit a Szent Efrém Férfikar vezeti. A 
püspöki székesegyház szertartási rendje a 

következő helyen olvasható: www.búzatér.
hu/szertartasok.

Idén a Tiszáninneni Református Egy
házkerület szervezi az országos református 
kórházlelkész találkozót. A konferencia ok
tóber 2022ig lesz Miskolcon a Hotel Flórá
ban, témája: Spiritualitás és Lelkigondozás. 
A Tiszáninneni Református Egyházkerü
let 2016. november 5én a gönci református 
templomban lelkészszentelést tart, amelyre 
2016. október 29ig lehet jelentkezni a püspö
ki hivatal levélcímén: 3525 Miskolc, Kossuth 
u. 17., vagy email címén: phivatal@tirek.hu. 
A jelentkezéshez (elektronikus formában el
készített) önéletrajzot is szükséges mellékel
ni. További részletekről érdeklődni lehet a 
püspöki hivatal telefonszámán: 46/563563.
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EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEKWESZPRÉMY ILONÁRA  
EMLÉKEZTEK

Elismerés a nyugdíjasok 
segítőinek 

Ünnepség az Aranykorban,  
az idősek iránti  
tisztelet jegyében

Búcsúünnep a Lisieux-i Kis Szent Teréz tiszteletére szentelt diósgyőri 
görögkatolikus templomban 

Idősek-napi szeretetebéd a Martin-kertvárosban
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OKTÓBER 12-18-IG ÚJABB NAGYSZABÁSÚ AKCIÓ, COOP SZUPER, COOP ABC ÁRUHÁZAK PICK ÉS SÁGA KÍNÁLATA:
Pick felvágott olasz, zala, 1 kg          1339 Ft
Pick nosztalgia párizsi  1 kg        1699 Ft

Sága pulykapárizsi sajtos füst ízű, 1 kg          1349 Ft
Sága füstli klasszikus, 140g, egységár: 1635,71 Ft/kg         229 Ft

Újabb pontgyűjtés október 5-től – Tapsi Hapsi és barátai – 1299 Ft/db – 30 hűségponttal! 
További részletes tájékoztató az üzletekben kihelyezett plakátokon ill. szórólapokban!

349 Ft

COOP ételízesítő        
250 g,  
egységár: 756  Ft/kg

COOP 4 toj. száraztészták       
500 g (Fodros nagykocka,  
szarvacska)  
egységár: 338 Ft/kg

169 Ft

Sertés vagdalthús     
320 g,  
egységár: 1090,62 Ft/kg

189 Ft

 OKTÓBER 16-IG MÉG ŐSZI VÁSÁR 
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

l  ADVENT SALZBURGBAN :  

december 17. (szombat):  19.500 Ft/fő

l  ADVENT KRAKKÓBAN:  

december 10. (szombat):  9.500 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

.
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A MIHŐ Kft. értékesítésre felajánlja  
a tulajdonában lévő  

alábbi munkagépeket:

1.  FRSZ: YHC-784 SCHAEFF SKB 902  
HOMLOKRAKODÓ (HIDRAULIKUS KOTRÓ)

Gyártási év: 1989, új beszerzésű
Lassú jármű
Műszaki érvényessége: 2020. 01. 16.
Tartozék:  35-ös kanál  

40-es csipegetős kanál  
60-as kanál 
saját készítésű hótoló kanál 
nagy homlokrakodó kanál 2 db 

Eladási ár: 2 956 000 Ft+áfa

2.  FRSZ: GFX-147 ADK 70  
AUTÓDARU

Gyártási év: 1990 
Használt, 1997. decemberi beszerzés
Műszaki érvényesség: 2016. 07. 09.
Tartozék: nincs
Eladási ár: 1 544 000 Ft+áfa

A munkagépek megtekinthetőek Miskolcon Gagarin u. 52. sz. alatt a MIHŐ Kft. telephelyén.
Hétfő-csütörtök: 07.00-15.00 óra között, péntek: 07.00-12.00 közötti időpontban.
Eladási kapcsolattartó: Hicsó János, mobil: 06-20/219-1201, e-mail: hicso.janos@miho.hu

Az ajánlatokat 2016. november 9-ig várjuk külön, lezárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni a 
pályázni kívánt gép rendszámát. Az ajánlatokat a MIHŐ Kft. 3534 Miskolc Gagarin u. 52. sz. cím-
re küldjék el. Több érvényes ajánlat esetén licittárgyalásos eljárást folytatunk, melyről az érin-
tetteket külön értesítjük.



Megépült az a 25 méter hosszú és 
négy méter magas támfal, ami meg-
akadályozza, hogy a Csalogány utca 
rácsússzon az Avasaljára. Az utcát 
újra is aszfaltozták.

– A beruházás nagyon fontos 
elsősorban az itt élők élet- és va-
gyonbiztonsága szempontjából – 
hangsúlyozta Hubay György, a te-
rület önkormányzati képviselője,  
kiemelve, hogy a támfal megépíté-
sét a lakosság mellett a szakembe-
rek is erősen szorgalmazták; meg 
kell ugyanis akadályozni, hogy az 
utca az esőzések miatt esetleg meg-
csússzon. Egy körülbelül 100 mé-
teres szakasz hátra van az aszfal-

tozásból, de a tervek szerint még a 
héten itt is elkészülnek a szegély-
kövezéssel és az aszfaltozással. – 
A munkálatok összköltségvetése 
mintegy 24,5 millió forint. Ez az 
összeg az állami vis major keret-
ből, az önkormányzati önrészből  
és Hubay György képviselői hozzá-
járulásából tevődik össze.

Csaknem negyvenmillió forin-
tot költöttek az önkormányzati 
képviselők aszfaltozásra, útfelújí-
tásokra. Hollósy András körzeté-
ben egy hónap alatt már a második 
földút lett aszfaltos.

A képviselő elmondta, legutóbb 
a Gyula utca egyik társasházához 
építettek utat, ezúttal pedig a Kő-

poros utca egy részét aszfaltozták 
le kétmillió forintból és a vízelveze-
tés is megoldódott. A csapadék több 
mint 15 éve hatalmas gondot okoz 
az ott élőknek, egy-egy nagyobb 
esőzéskor özönvízszerűen ömlött a 
víz a Kőporos utcai domboldalról.  
Az érintett útszakaszon egy méter 
szélességben, 40 centiméter mélyen 
hatalmas árok képződött, ahol se 
babakocsival, se személygépkocsi-
val sem lehetett már normálisan 
közlekedni. Mintegy 10 családi há-
zat több éve már csak földúton le-
hetett megközelíteni. Most egy 40 
méteres szakaszt aszfaltoztak le és a 
vízelvezetést is megoldották. 
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Hirdetés

ELKÉSZÜLT A TÁMFAL

Aszfaltozás a Kőporos utcában

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

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

Az akció érvényes: 
2016. 10. 15-től 2016. 10. 21-ig 

Colgate fogkrém, 100 ml, 2990 Ft/l 299 Ft

Colgate Premier Clean fogkefe 199 Ft

Baby nedves törlőkendő, 70 db-os, 2,8 Ft/db 199 Ft

Air Wick Matic készülék kpl. 1799 Ft

Silan öblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft

Perwol mosógél, 3 l, 666 Ft/l 1999 Ft

Ariel mosópor, 3 kg, 833 Ft/kg 2499 Ft

Bonux mosópor, 5 kg, 420 Ft/kg 2099 Ft

Viola mosópor, 300 g, 664 Ft/kg 199 Ft

Pur mosogatószer, 900 ml, 510 Ft/l 459 Ft

Szavó penész elleni szer, 0,5 l, 2498 Ft/l 1249 Ft

Ajax általános lemosó, 1 l 499 Ft

Mosószóda 1kg 379 Ft

Bref power aktiv, blue aktiv, duo pack, 349 Ft/db 699 Ft

Apróhirdetés
Eladó panel betongarázs ajtóval jó 
állapotban.Árammérővel szerelve.Ér-
deklődni: Mészáros József, 00-36-20/ 
945-92-92. Irányár: 295 000 Ft.

Segítsenek megtalálni a  Miskolc 
Petőfi utcából eltűnt  5 hónapos fe-
kete-cser welsterrier kiskutyánkat! 
Bármilyen információ esetén várom 
a hívásukat a 20/254-1544-os mobil-
számon.

36 éves, miskolci  kedves fiatalember, 
komoly kapcsolatra megismerkedne 
egy kedves lánnyal, hölggyel. Tel.: 06-
20/541-1859, gergo4367@gmail.com.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, be-
mutatóterem: 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; Velux ablakok 
beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.

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

Az első kilátó gondolatát az 1894-
ben alakult Borsodi Bükk Egylet 
fogalmazta meg 1901-ben. Az összeg 
előteremtésére a Népkertben már 
nagy táncmulatságot is szerveztek. 
1904-ben Rákóczi Ferenc hamvainak 
hazahozatalával tervezték összekötni 
a kilátó felépítését, ennek megünnep-
lése alkalmával tervezték az átadását.

A hamvak hazaszállításának pon-
tos idejéről azonban csak későn ér-
tesültek, így 1906-ban 2-3 hét alatt 
épült fel az úgynevezett Horváth-te-
tőn az ideiglenes fa torony, amely a 
Rákóczi-torony nevet kapta. A nagy 
esemény kapcsán több száz mécses-

sel világították ki, 
majd néhány hónap 
múltán lebontot-
ták. Az első állan-
dó torony 1934-ben 
épült meg és előd-
jéhez hasonlóan a 
Rákóczi-torony né-
ven emlegették a 
miskolciak. Terve-
zője Szeghalmy Bá-
lint városi főmérnök 
volt, aki a tetemvári 
Deszka-templomot 
is tervezte. Ennek 
a toronynak a váza 
vasbeton volt, tor-
nya pedig a Deszka-templomhoz ha-
sonlóan fazsindelyes. A torony 1943-
ban egy tűzeset kapcsán jelentősen 
károsodott, majd 1956. decemberé-
ben teljesen elpusztult a harcokban.

A ma álló Miskolc jelképévé váló 
torony 1963-ban készült. Tervező-
je Hófer Miklós és Vörös György. Ez 
a torony betonból készült, 72 méter 
magas, tv erősítő, URH közvetítő ál-
lomás feladatát is ellátja. Tíz méter 
magasságban egy 257 négyzetmé-
ter nagyságú nyitott kilátó terasz, 15 
méter magasságban egy 200 személy 
befogadására alkalmas vendéglátó tér 
található benne. Különlegessége a to-
ronynak, hogy erős szélben a 60 méte-
ren felüli része 45 centimétert leng ki!

Bár sok szempontból valóban 
Miskolc jelképévé vált, igazából 

nem tudta, nem tudja betölteni azt 
az idegenforgalmi szerepet, amit a 
miskolciak elvártak tőle. A presszó 
rész többnyire zárva van, közösségi 
rendezvények nem tudnak meggyö-
keresedni ezen a helyen (1994-ben 
galéria nyitásával próbálkozott a 
város, de az is csak rövid ideig üze-
melt.) Miskolc város vezetése lépé-
seket tett az avasi hagyományok 
újraélesztésére az 1990-es évektől, 
hogy a hajdani kirándulóhely és pi-
henőcentrum jellege az Avasi Kilátó 
környékének újból kialakuljon, de 
mind a mai napig nem történt je-
lentős változás ez ügyben. Az Ava-
si Kilátó ugyan megmaradt a város, 
az Avas jelképének, de kihasználtsá-
ga, vonzereje még sok kívánni valót 
hagy maga után.                        

SOMORJAI LEHEL

Miskolc értékei 32.

Az Avasi Kilátó



Október 16-án, vasárnap 
futóverseny miatt 7 és 17 
óra között nem a megszo-
kott útvonalán közlekedik 
a 14-es, 20-as, 21-es, 28-as, 
34-es, 35-ös és 43-as autó-
busz. A futóverseny útvo-

nala: Görgey Artúr út (rajt) 
– Corvin út – Uitz Béla út 
–Kálvin János utca – Petőfi 
Sándor utca – Hunyadi u. 
– Széchenyi utca – Déryné 
utca – Hősök tere – Hor-
váth Lajos utca – Szentpáli 

utca – Corvin utca –Dankó 
Pista utca –Király utca –
Budai József utca – Görgey 
Artúr utca (cél). Az érintett 
szakaszokon forgalomtere-
lések és korlátozások lesz-
nek.

Idén második alkalommal látogatott Mis-
kolcra múlt szombaton a Debrecen és bár 
a harmadik harmad elején még a vendégek 
vezettek, az utolsó játékrészben mutatott le-
hengerlő játékával a szomszédvárak csatáját 
ezúttal is a DVTK Jegesmedvék jégkorong-
csapata nyerte meg. (DVTK Jegesmedvék - 
Debreceni HK 4-2 (0-0, 0-1, 4-1))

A folytatás kedden következett, ugyancsak 
hazai jégen, a brassóiak ellen. A szombati 

mérkőzéshez hasonlóan ezúttal is a harma-
dik harmadban hengerelt a MOL Ligában a 
címvédő DVTK Jegesmedvék csapata. A pi-
ros-fehérek az utolsó játékrészben szó sze-
rint bedarálták a szebb reményekkel érkező 
brassói csapatot, s végül nem várt fölénnyel, 
7-1-re diadalmaskodtak. A Macik zsinórban 
ötödik győzelmüknek köszönhetően átvet-
ték a vezetést a tabellán. (DVTK Jegesmed-
vék - ASC Corona Brasov 7-1 (0-0, 2-0, 5-1)). 

Felújították a Bulgárföldi Általá-
nos Iskola tornatermét. Mától 250 
gyerek mozoghat tisztább környe-
zetben a mindennapos testneve-
lésórán. 

Két hónap alatt felcsiszolták és 
lelakkozták az elhasználódott tor-
natermi parkettát, a munkálatok 

mintegy két hónapig tartottak. Az 
intézményben a tisztasági festé-
seken kívül 15 éve nem volt ilyen 
felújítás. A munkálatok mintegy 
másfélmillió forintba kerültek, és 
Deák-Bárdos Mihálynak, a terület 
önkormányzati képviselőjének be-
ruházási alapjából valósultak meg. 
Mint mondta, számára természe-

tes volt, hogy támogassa a felújítást. 
Fontos célkitűzése, hitvallása előse-
gíteni, hogy a gyerekek minél jobb 
körülmények között sportolhassa-
nak. – A Bulgárföldi Általános Is-
kola a választókerületemhez tarto-
zik, másrészt pedig sportolóként is 
fontosnak éreztem ezt a beruházást 
– mondta el a képviselő. 

Óvodásoktól nyugdíjasokig min-
denki találhat megfelelő távot ma-
gának az október 16-án, vasárnap 
a borsodi megyeszékhely központ-
jában megrendezendő 15. Miskol-
ci Barátság Maraton elnevezésű 
nemzetközi utcai futófesztiválon. 
A közel nyolcszáz előnevező újabb 
részvételi rekordot sejtet.

Miskolc önkormányzata idén is fel-
karolta a rendező „Miskolc Egészséges 
Ifjúságáért Alapítvány” és a társrende-
ző Marathon Club SE által életre hí-
vandó eseményt. Ennek köszönhetően 
– 2013-tól már negyedik alkalommal 
- ismét a Miskolc Városi Szabadidő-
központ (Generali Aréna) elől rajtolva 
búcsúztathatják az idei futószezont az 
amatőr és igazolt sportemberek, csalá-

dok, iskolai csoportok, baráti társasá-
gok. A verseny fővédnöke Kriza Ákos 
Miskolc polgármestere. A helyszíni ne-
vezésre, illetve az előnevezők számára 
a rajtszámok, pólók átvételére október 
15-én, szombaton 15-18 óra, majd a 
versenynapján, október 16-án, vasár-
nap 7.30-10 óra között lesz lehetőség a 
sportcsarnok előtti téren, illetve a nép-
kerti intézmény előterében. 

A Generali Aréna előtt kijelölt ver-
senyközpontból négy egyéni és egy 
váltó szám résztvevői kezdhetik majd 
meg a kilométerek gyűjtését. Az óvo-
dásoknak és kisiskolásoknak 10 órától 
a Decathlon-gyermekfutamokkal ked-
veskednek a Népkertben a házigazdák. 
A három kategóriába sorolt (6 éves ko-
rig, 7-11 évesek, 12-14 évesek) leányok 
és fiúk a Népkertben teljesíthetik a 600, 

illetve 2200 méteres távot. Nevezni 8 
órától lehet a helyszínen. Ebben az év-
ben először – a szintén október 16-án, 
vasárnap megrendezendő - a Miskolci 
Termelői Nap futóeseménye is becsat-
lakozik a Miskolci Barátság Maraton 
programjába.  A térítésmentes regiszt-
rációra 9 órától lesz lehetőség az Erzsé-
bet téren. Rajt 10 órakor az Erzsébet tér 
Avasi templom felőli oldalán, az óriás 
„Miskolc”-felirat szomszédságában. In-
nen a Barátság Maraton lezárt pályáján 
haladhatnak a futók, akik a Petőfi utca 
érintése után megkerülik a Zenepalotát, 
majd megérkeznek az Erzsébet tér Széc-
henyi utca felőli oldalán kijelölt célba, 
ahol a rajtszámok alapján sorsoláson 
vehetnek részt. Minden célba érkező 
megkapja a Miskolci Barátság Maraton 
egyedi befutóérmét.
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Vasárnap újra utcai futófesztivál Miskolcon

9
A B.-A.-Z. Megyei Karate Szö-
vetség és a Justitia Fuji-Yama 
SE közösen rendezte meg múlt 
vasárnap Miskolcon, az egyete-
mi körcsarnokban az Avas kupa 
– 10. Csordás József nemzetközi 
karate emlékversenyt. 

A jubileumi megmérettetésen 
összesen 63 kategóriában lehetett 
nevezni a 6 évesektől a szenior kor-
osztályig. A 35 év felettieknek is le-
hetőségük nyílt tehát az éremszer-
zésre, akik kaptak is az alkalmon.

A versenyt Mészáros János, a Ma-
gyar Karate Szakszövetség elnöke, a 
Magyar Olimpiai Bizottság alelnö-
ke nyitotta meg. Kiemelte, a rendez-
vény az emlékezésről és a szeretet-
ről is szól. Díszvendégként jelen volt 
a fiatalon elhunyt Csordás József 
családja, özvegye Andrea, valamint 

gyermekei, Ádám és Dávid is. A ne-
vezések száma meghaladta a 450-et.

26 hazai és 9 külföldi, többségé-
ben magyar vonatkozású egyesület 
képviseletében küzdöttek meg a ka-
ratékák a dobogós helyezésekért. A 
korábbi évek hagyományaihoz iga-
zodva idén is jutalmazták a legjobb 
női (Mihályvári-Farkas Nikolett 
UTE-Kaisei 2 arany), valamint férfi 
(Matus Mamák Keido Szlovákia 2 
arany, 1 ezüst) versenyzőt is.

Idén a legeredményesebb külföl-
di klub a sepsiszentgyörgyi Sport 
All egyesület lett 13 arany, 7 ezüst 
és 5 bronzéremmel, míg a hazai 
egyesületek között ismét a bala-
tonlellei Spirit KSE lett az első 8 
arany, 5 ezüst és 9 bronzéremmel. 
A serleg különdíjakat a Decathlon 
jóvoltából ajándékkártyák is ki-
egészítették.

Az MVLC csapata végig 
vezetve, ha nehezen is, de fe-
lőrölte, és legyőzte 12–8-ra 
a Kaposvárt a férfi vízilab-
da-bajnokság múlt szombati 
mérkőzésén.

Miskolcon a felsőházba ju-
tás szempontjából játszottak 

fontos mérkőzést, amelyen so-
káig remekül tartotta magát a 
Kaposvár, ám a hazaiak kicsi-
vel mindig előrébb tartottak.

Az első negyed 2–2-es vég-
eredménye után Halek Már-
ton és Alex Bowen akciógól-
jával lépett meg kettővel Sike 

József együttese, de Dobos 
Dávid szépíteni tudott. A má-
sodik negyed végén Hornyák 
Olivér és az elnyűhetetlen 
Vindisch Ferenc gólváltását 
láthatták még a nézők – így 
5–4 állt a táblán.

A folytatásban Halek és Bo-
ven sikeres akciója követke-
zett, és 7–4-es hazai vezetés, 
a Kaposvár azonban nem adta 
fel, és 8–7-nél feljött egy gól-
ra. Az áttörés azonban nem 
sikerült, mert nemcsak Szécsi 
Zoltán, hanem hazai oldalon 
Csoma Kristóf is jól védett.
(PannErgy-Miskolc–Kapos-
vári VK 12–8) 

A végére felőrölték az ellenfelet

Több busz útvonala változik  
a futóverseny miatt

KARATE EMLÉKVERSENY 15. Miskolci Barátság Maraton

BRASSÓT ÉS DEBRECENT  
IS BEDARÁLTÁK A MACIK

MEGÚJULT A TORNATEREM BULGÁRFÖLDÖN
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A 2016. október 31-ei munkanap áthelyezés miatt Miskolc Polgármesteri Hivatalának köz-
ponti-, valamint az Egészségügyi és Szociális Osztály Petőfi utca 39. szám alatti ügyfélszolgá-
latán az ügyfélfogadás az alábbiak szerint módosul: 2016. október 14-én, pénteken 8.00 -16.00 
óra; 2016. október 15-én, szombaton 8.00-12.00 óra. Október 31-én-én, hétfőn szünetel az ügy-
félfogadás.

Az országos célforgalmi 
adatfelvétel keretében 2016. 
október 18-án (kedden) utas-
forgalmi felmérés lesz az 
Észak-magyarországi Közle-
kedési Központ Zrt. helykö-
zi autóbuszjáratain, melynek 
során az autóbuszok vezetői 
felszálláskor a bérletes és díj-
mentes utasoktól is megkér-
dezik a leszállás helyét. 

Ugyanezen a napon a ki-
jelölt autóbusz-állomásokon 

– Berettyóújfalu, Csenger, 
Debrecen, Edelény, Encs, Fe-
hérgyarmat, Hajdúszobosz-
ló, Kazincbarcika, Mátészal-
ka, Mezőkövesd, Miskolc, 
Nyírbátor, Nyíregyháza, 
Ózd, Sárospatak, Sátoraljaúj-
hely, Szerencs, Tiszaújváros 
– és néhány helyközi autó-
buszjáraton, a kérdezőbizto-
sok az épp folyamatban lévő 
utazásukra vonatkozó kér-
déseket tesznek fel az uta-

soknak. A felmérésben részt 
vevő kérdező – és számláló-
biztosok azonosítását, illetve 
jogosultságát a felmérés ideje 
alatt a külső ruházatukon el-
helyezett, névre szóló Igazol-
vány – kitűző – biztosítja. Az 
Észak-magyarországi Köz-
lekedési Központ Zrt. kéri 
az utazóközönséget, hogy 
együttműködésükkel segít-
sék az autóbuszvezetők és a 
kérdezőbiztosok munkáját.

A diósgyőri drukkerek érvényes 
DVTK szurkolói jeggyel vagy bérlet-
tel ismét térítésmentesen utazhatnak az 
MVK Zrt. járatain a DVTK – Videoton 
mérkőzésre és haza október 15-én szom-
baton 16 és 22 óra között. A labdarúgó 
mérkőzésre érkező vendégszurkolók mi-
att útlezárás lesz, így 16:45 és 18, illetve 
20 és 21 óra között a 29-es járatok nem 

érintik a Diósgyőri Ipari Park és a 
Diósgyőri Kórház megállóhelyet. A 
szerelvények menetrend szerint 7-8 
perces követési idővel közlekednek, 
illetve a stadion elérhető lesz a belvá-
ros felől az 1-es autóbusszal is. (OTP 
Bank Liga 12. forduló: október 15., 
szombat, 18 óra Diósgyőri VTK - Vi-
deoton FC). 
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PROGRAMAJÁNLÓ
Program

ITC-székház
Október 18. 18 óra. Életvezetés felsőfo-

kon. Személyiségtípusok a kommuni-
kációban. Zsiga Attila előadása. 

Diósgyőri vár, belvárosi református 
templom

Október 15., szombat 16 órai kezdettel a Di-
ósgyőri vár lovagtermében, és október 
16., vasárnap 16 órai kezdettel a Belvá-
rosi Református templomban: Veczán 
Pál XXIII. Egyházzenei Kórustalálkozó.

Művészetek Háza
Október 18. 19 óra. XII. Miskolci Nemzeti Es-

tély 1956-2016. Közreműködnek: Szin-
vavölgyi Néptáncegyüttes, Hortay Rita, 
Csáti-Ersók Károly előadóművészek, a 
miskolci Fráter György Katolikus Gimná-
zium diákjai. 

Október 15. 19 óra. BANGÓ MARGIT - 50 
ÉV A SZÍNPADON! ÉLETMŰ KONCERT. 

Október 17. 19 óra. SZEZONBÉRLET 1. - 
Miskolci Szimfonikus Zenekar. Köz-
reműködik: Boros Mihály – zongora. 
Vezényel: Medveczky Ádám. 

Miskolci Nemzeti Színház
Október 16. 15 óra. Kivilágos Kivirradtig 

- Istvánnap két részben. KAMARA Dé-

ryné (arany, ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 
Október 18. 19 óra. Viktória – operett. 

NAGYSZÍNHÁZ, Bérletszünet. 
Október 19. 10 óra. Csipike az óriástörpe 

- zenés mesejáték. KAMARA, Habakuk 
bérlet. 14 óra. Csipike az óriástörpe - 
zenés mesejáték. KAMARA, Dömdö-
döm bérlet. 18 óra. Az ember tragédi-
ája – dráma. NAGYSZÍNHÁZ, Ferenczy 
ifj.bérlet. 19 óra. Bakkhánsnők - zenés 
bacchanália. JÁTÉKSZÍN, Jegyvásárlás. 

Október 20. 17 óra. EGY ÓRA VERSEK 
KÖZT MŰVÉSZEINK TÁRSASÁGÁBAN. 
JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 18 óra. Az 
ember tragédiája - dráma. NAGYSZÍN-
HÁZ Herman ifj. bérlet. 

Október 21. 19 óra. EGY CSÓK ÉS MÁS 
SEMMI - zenés komédia. NAGYSZÍN-
HÁZ Bérletszünet. Jegyvásárlás. 19 
óra. Kőválasz. KAMARA. A Baltazár 
Színház vendégjátéka. Jegyvásárlás. 

Papszeri kiállítási épület
Október 20. 17 óra. „’56 Miskolc- A forra-

dalom emlékezete” címmel a Herman 
Ottó Múzeum és Magyar Nemzeti Le-
véltár megyei levéltárának közös kiál-
lítása.

Nánási-Kocsis Norbert önkormányzati kép-
viselő lakossági fogadóórát tart október 21-én, 
pénteken, 16.30-tól 18 óráig a Romek téri önkor-
mányzati irodában.

Deák-Bárdos Mihály önkormányzati képvi-
selő 2016. október 26-án 17 órától lakossági fó-
rumot tart a lyukói közösségi házban a MIVÍZ, 
MIREHUKÖZ képviselőivel, valamint a körzet 
önkormányzati rendészével.

 LAKOSSÁGI FÓRUM / FOGADÓÓRA

Újabb bemutatót tartott a 
napokban a Miskolci Nem-
zeti Színház. A Móricz 
Zsigmond regényéből ké-
szült színdarabot Rusznyák 
Gábor átdolgozásában és 
rendezésében láthatja a kö-
zönség.

„Kivilágos kivirradtig”  
című műben egy István-na-
pi mulatságba nyerünk be-
tekintést, a száz évvel ezelőt-
ti dzsentri-világ elevenedik 
meg a színpadon. A mula-
tozás alatt olyan problémák 
kerülnek felszínre, amelye-
ken ma is érdemes elgondol-
koznunk.

A „Kivilágos kivirradtig” 
egy helyszínen, egy este alatt 
lezajló névnap megannyi tör-
ténéssel. A színpadi változat, 

amelyet Rusznyák Gábor ké-
szített, szinte teljes egészében 
követi a regény dramaturgiá-
ját. – A fő szempont az volt, 
hogy az alapmű polifonikus-
sága megmaradjon – hangsú-
lyozta a rendező. – A változ-
tatások, beírások, a díszlet, 
a jelmez, a zene mind-mind 
ezt igyekeznek szolgálni. 
Ahogy én tudom, még soha 
ennyi színész egyszerre, egy 
időben nem volt jelen a mis-
kolci kamaraszínpadon. A 
sok szereplő egyben sok-sok 
különböző színpadi szándé-
kot, történést, akciót is je-
lent. Megannyi különböző 
idegrendszer egy időben, egy 
helyen. Ennek megszervezé-
se, összehangolása rengeteg 
türelmet, egymásra figyelést, 
az anyag egésze iránti kö-

zös kíváncsiságot és alázatot 
követel. Ez pedig nagyon is 
megvolt. Igazából ritka nagy 
öröm volt ez a próbafolyamat 
– mondta Rusznyák Gábor.

Gáspár Tibor szerint Mó-
ricz Zsigmond az egyik leg-
nagyobb magyar szocioló-
gus. A szerző bejárta az egész 
Kárpát-medencét és megírta, 
amit látott, tapasztalt. – Ezek 
a történetek ma is ismerő-
sek mindannyiunk számá-

ra, hiszen ma is szükség van 
rá, hogy elgondolkodjunk 
ugyanezeken a problémá-
kon, hogy tisztábban lássuk 
kisebb és globálisabb vilá-
gunkat egyaránt, ezeknek 
az emberi sorsoknak a kap-
csán. Ezen az István-napon 
láthatjuk az egész magyarság 
drámáját, a kisszerűségét és 
nagyszerűségét egyaránt – 
mondta a Doby Istvánt ala-
kító színművész. 
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VÁLTOZIK AZ ÜGYFÉLFOGADÁS

Utasszámlálás az autóbuszjáratokon

DVTK – Videoton: utazás szurkolói jeggyel, bérlettel 

„Ősi magyar életkedv, nevetésbe fojtott szorongások” 

KIVILÁGOS KIVIRRADTIG

minden hónap harmadik vasárnapján

Miskolci Termelői Nap
Miskolcon az Erzsébet téren

Helyi termelők termékei, kóstolók, kézműves portékák

2016. október 16. vasárnap 9-13 óra
Színek és ízek

program
9 órától  Regisztráció, 10 óra rajt – Belvárosi futás a miskolci Barátság Maraton pályáján

10.15 óra – „Dalrahívó” - a  Fráter Kórus műsora
11.15 óra – Belvárosi futás eredményhirdetés

11.30 óra – „Matyó Rózsák” - a Matyó Népi Együttes és a Százrózsás Néptáncegyüttes előadása

Gyerekeknek „Őszi (mi)csoda” címmel játszóház színekkel, őszi termésekkel ÉS Kukorica Kuckó

Vendégtelepülés: Mezőkövesd
Matyó népművészeti egyesület bemutatkozása

forralt bor és Bacchus Nectar kóstolás, borangoló-totó nyeremények A Miskolczi Borbarátok TársaságÁTÓL

Támogató
Dr. kiss jános alpolgármester

Miskolc Megyei Jogú Város

További információ: miskolcitermeloinap@hellomiskolc.hu, www.facebook.com/Miskolci Termelői Nap         A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Szervező
MIDMAR Nonprofit Kft.

Együttműködők

A városi vízszolgáltató tudo-
mására jutott, hogy ismeretlen 
személy illetve szemé-
lyek a MIVÍZ nevében 
próbálnak pénzt kicsalni 
vagy bejutni lakásokba 
Miskolcon – tájékoztatott 
pénteken Pásztor Imre, 
a Miskolc Holding Zrt. 
kommunikációs vezetője. 

Mint elmondta, a MI-
VÍZ Kft. munkatársai 
minden esetben tudják 
igazolni, hogy a cég munka-
társai: fényképes műanyag iga-

zolvány van náluk, amelyet a 
MIVÍZ Kft. állított ki, ezen kí-

vül kérésre a MIVÍZ diszpé-
cserszolgálata is igazolja mun-

katársait a 06-46/519-388-as 
telefonszámon. – Az érintett 

fogyasztók minden eset-
ben kérjék meg a MIVÍZ 
munkatársait – vagy azo-
kat, akik ezt állítják ma-
gukról – hogy igazolják 
magukat. Ha a fogyasztó 
ezután sem biztos abban, 
hogy valóban a vízszol-
gáltató munkatársa kere-
si, hívja fel a fenti számon 
a MIVÍZ diszpécserszol-

gálatát és értesítse a rendőrséget 
is – hangsúlyozta Pásztor Imre. 

CSALÓK ÉLNEK VISSZA A MIVÍZ NEVÉVEL
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Tűz ütött ki egy tíz- 
emeletes társasházban

Berendezési tárgyak gyul-
ladtak meg október 13-án 
reggel Miskolcon, a Malom-
szög utcában, egy miskolci tízemeletes társasház ötödik emele-
ti lakásában. A B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
tájékoztatása szerint a káresethez a miskolci tűzoltókat és a ka-
tasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották. Az egységek 

körülhatárolták a tüzet, és 
gondoskodtak a lakók ki-
menekítéséről. A beavatko-
zás idejére hatvannégy em-
bernek kellett ideiglenesen 
távoznia az épületből. A tűz 
egy szobában keletkezett, 
amely teljes terjedelmében 
égett. A lángok átterjedését 
sikerült megakadályozni, az 
eset során egy lakó enyhébb 
füstmérgezést szenvedett. 

Lányokra várt a hajnali mutogató
Szeméremsértés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja mi-

att folytat büntetőeljárást a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság T. 
Balázs 26 éves helyi lakossal szemben. A nyomozás adatai szerint 
a gyanúsított október 9-én hajnalban Kazincbarcikán, a Csokonai 
úton szeméremsértő módon mutogatta magát egy fiatal lánynak. 
A rendőrök a helyszín közelében elfogták a férfit, akit előállítottak 
a rendőrkapitányságra. T. Balázs áprilistól legalább tíz alkalommal 
ugyanazon környéken mutogatta magát a közeli szórakozóhelyről 
hazafelé igyekvő lányoknak. A 190 centiméter magas, vékony test-
alkatú férfi minden esetben fejére húzott kapucnis felsőruházatot vi-
selt. A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kéri azon sértettek, szem-
tanúk jelentkezését, akik a korábbi esetekkel kapcsolatosan további 
információval, adatokkal rendelkeznek. 

A helyszínen hagyta iratait a betörő
Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat 

büntetőeljárást a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság B. Dávid 19 
éves helyi lakossal szemben. A gyanúsított október 9-én 2 óra körül 
Kazincbarcikán, az Egressy utcában feltört egy büfé-pavilont, ahon-
nan pénzt tulajdonított el, majd eltávozott a helyszínről. A pártfogói 

felügyeletéről szóló okira-
tot azonban hátrahagyta. A 
rendőrök a bizonyíték alap-
ján hamar azonosították, 
elfogták, majd előállították 

a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható, tettét 
beismerő fiatalembert.

Miskolci tolvajt keres a rendőrség
A Miskolci Rendőrkapitány-

ság lopás vétség elkövetésének 
gyanúja miatt folytat büntetőel-
járást egy ismeretlen nővel szem-
ben, aki augusztus 4-én Miskol-
con, a Győri kapu 27. szám alatti 
élelmiszerüzletből pénztárcát 
tulajdonított el. A nőről a bolt 
biztonsági kamerája felvételeket 
készített.  A rendőrség kéri, aki a 
képeken látható nőt felismeri, kilétéről, tartózkodási helyéről tud, je-
lentkezzen személyesen a Miskolci Rendőrkapitányságon, vagy tele-
fonon hivatali munkaidőben a 46/514-511-es telefonszámon. A ren-
dőrség a bejelentő személyét bizalmasan kezeli.

Halálos baleset a Mexikóvölgyi úton
Halálos közlekedési baleset történt október 14-én, pénteken dé-

lelőtt Miskolcon. Információink szerint a szerencsétlenül járt sze-
mélyautó a Mexikóvölgyi úton haladt, amikor eddig még tisztázat-
lan okból, a kőbánya környékén frontálisan egy vasúti hídpillérnek 
csapódott. Az ütközés akkora erővel történt, hogy az autót vezető 
férfi a helyszínen meghalt. A baleset körülményeit vizsgálják. 

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Egy korszak véget ér, de egy 
másik elkezdődik. A változás mindig izgalommal jár, de a vég-
eredménnyel elégedett lesz, és ez az, ami igazán számít. Nem 

egyszerű elengedni valamit, amit régóta tartogat. 

Bika (április 21 – május 20) A saját kezébe kell vennie az irá-
nyítást valamivel kapcsolatban, mert másokra hiába vár. Ha el-
szánja magát a lépésekre, gyors sikert érhet el. Minél gyorsab-

ban cselekszik, annál hamarabb meglesznek az eredmények is. 

Ikrek (május 21 – június 21) Ne hagyja, hogy egy régi ku-
darc emléke visszatartsa. Most már sokkal tapasztaltabb és 
magabiztosabb, sikerül megugrania a korábban kihívást je-

lentő akadályt. Ez az a döntés, amit később sem fog megbánni.

Rák (június 22 – július 22) Valaki meglátja önben a lehető-
séget, de még kételkedik saját magában. Ne féljen attól, hogy 
mi lesz, ha valami nem sikerül, arra gondoljon, mit nyerhet, 

ha minden összejön. Választóvonalhoz érkezett, készüljön fel rá. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Olyan híreket kap, ame-
lyek izgalomba hozzák, és amelyek akár a jövőjét is meghatá-
rozhatják. Egyelőre maradjon nyugodt, ne reagáljon az első ér-

zelemből. Egyre jobban bosszantja valami, most ne szívja mellre. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Biztos a dolgában, 
és abban, hogy minden a legnagyobb rendben halad. Ha erről 
másokat is meg tud győzni, akkor nyert ügye van, és bárki előtt 

megállja a helyét. Most ne hagyja, hogy túlságosan elragadja a lendület.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Sok mindent látott 
már, de a héten olyan pozitív fordulatok jöhetnek, amikre ön sem 
számított. Élvezze ki a meglepetést. Most főleg ne hagyja, hogy 

mások határozzák meg az útját, arra menjen, amerre szeretne

Skorpió (október 24 – november 22) Fogytán van az ener-
giája, sok erejét elvette valami, de most már közeledik a célhoz. 
Tartson ki még egy kicsit, és akkor a babérokat is learathatja. 

Ezen a héten valami mindig keresztülhúzhatja a számításait.

Nyilas (november 23 – december 21) Jó helyen van jó idő-
ben, és ez olyan lehetőségeket nyithat meg ön előtt, amikre nem 
is számított. Igyekezzen meg is ragadni ezeket, mert gyorsan elil-

lanhatnak, és nem térnek vissza. Legyen elégedett az eredményekkel. 

Bak (december 22 – január 20) Érdekes információkat tud-
hat meg valakitől, amik a jövőben még különösen jól jöhetnek. 
Ne használja fel rögtön őket, jó lesz, ha később is lesz ütőkártya 

a kezében. Végre lezárhat egy régóta húzódó projektet. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Végre úgy érzi, hogy minden 
rendben van az életében, minden jó irányba halad, és elkezdheti 
élvezni a dolgokat. Megdolgozott értük, most arassa le a babér-

jait. Óvatos lépésekben halad, de határozottan előre. 

Halak (február 20 – március 20) Ne ragaszkodjon a régi be-
idegződésekhez, mert a következő sarkon a láncai nélkül vár-
hatja a nagy kaland. Egy merész lépés az, amire most szüksége 

van, és máris öné lehet a siker. Ne féljen, megvan hozzá a tehetsége!

FORRÓ NYOMON

Idén is könyves vasárnappal zárult az Országos Könyvtá-
ri Napok rendezvénysorozata. Október 9-én számtalan játék-
kal várták a családok apraját és nagyját a II. Rákóczi Ferenc 
Könyvtárban. Volt bábszínház és kézműveskedés, köszöntöt-
ték a könyvtár legidősebb és legfiatalabb olvasóját. A hagyomá-
nyoknak megfelelően, kihirdették és megkoronázták az olvasók 
királynőjét illetve királyát is, azaz a megyei irodalmi játék leg-
jobbjait.

Könyves vasárnap 

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ  

FELVÉTELE

Szakmai konferenciát és figyelemfelkeltő sétát szervezett Miskolcon, a nőgyógyászati daganatok és az emlőrák elleni harc jegyében 
a Magyar Rákellenes Liga Miskolci Alapszervezete. A rendezvényen részt vett Pelczné Gáll Ildikó, az Európai Parlament alelnöke is. A 
felvonulás nemcsak a mellrákelleni küzdelemről szólt, hanem az összefogásról és a felelősségről is. Az eredményes beavatkozások köre 
ugyanis túlmutat az egészségügyön, felöleli a társadalom minden szféráját. Meghatározó szereplő maga az egyén is, a saját egészségét 
tudatosan befolyásoló magatartásával. A rendezvény célja a szűrővizsgálatok és az önvizsgálatok jelentőségének hangsúlyozása mellett, 
a társadalom figyelmének felhívása volt az egészséges életmódra, táplálkozásra, a stressz helyes kezelésére.                     FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

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

MINDEN LÉPÉS SZÁMÍT! 

A forradalom helyszínei 
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc néhány szimbolikus helyszínének a neve-
it rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levélben vagy 
e-mailben, legkésőbb 2016. november 12-én éjfélig juttassák el 
szerkesztőségünkbe (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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MOCSÁRI LÁSZLÓ  
FELVÉTELE

JUHÁSZ ÁKOS 
FELVÉTELE
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