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A különleges alkalomhoz méltó, fergeteges hangulatú 
mérkőzésen búcsúztatták múlt szombaton a diósgyőri 

stadiont a szurkolók és a labdarúgók. 

„PIROS-FEHÉRBE 
 ÖLTÖZÖTT A VÁROS…!”

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS 

A város építési szabályzatának módosításáról tárgyalt szerdán Miskolc  
közgyűlése, az M30-as gyorsforgalmi út Miskolc és Tornyosnémeti közötti  

szakaszának megépítése kapcsán. 

Emlékezzünk az áldozatokra!
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A folyamatos technikai fejlődés következté-
ben, jóval több műszaki szakemberre lenne 
szükség, mint ahány fiatal ezt a hivatást vá-
lasztja. A Magyar Elektrotechnikai Egyesü-
let (MEE) a Budapesti Műszaki Szakképzési 
Centrum kezdeményezésére, a Nemzeti Szak-
képzési és Felnőttképzési Hivatal közremű-
ködésével többek között ezért szervezi meg, 
idén már országosan a „Mi a pálya?” elneve-
zésű, műszaki pályaválasztó fesztivált.

A miskolci rendezvényre közel 1800 diák 
regisztrált előzetesen. A MEE elnöke szerint 
mintegy 100 olyan céggel állnak kapcsolat-
ban, amelyek jelezték, hogy munkatársa-
ik zöme már 50 év fölötti – szükség lenne az 
utánpótlásra. Éves szinten akár 600 főt is fel 
tudnának venni ezek a cégek, az iskolák azon-
ban alig 380 diákot bocsátanak ki ezen a szak-
területen.  – A helyzetet kezelni kell, az ilyen 
rendezvényeken is fel kell hívnunk a fiatalok 
figyelmét, hogy a műszaki pályák előnyeire – 
szögezte le Béres József.

A műszaki pályaválasztó fesztiválon számos 
cég és képző intézmény jelen volt. Képviseltette 
magát a támogató ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcso-
port, a Bosch, a FUX, a Shinwa, a BorsodChem, 
a képző intézmények közül pedig a Miskolci 
Szakképzési Centrum és a Miskolci Egyetem is. 

Az energiaiparban is tapasztalható szakem-
berhiány kezelésére együttműködés jött létre 
a miskolci városvezetés, a piaci szereplők, az 
egyesület és a Miskolci Szakképzési Centrum 
között. Kiss Gábor alpolgármester kihangsú-
lyozta, Miskolc gazdasága erősödött, a befek-
tetők pedig ma már nem arról kérdezősködnek 
a tárgyalások során, rendelkezésre áll-e meg-
felelő nagyságú iparterület, hanem arról, hogy 
van-e elég megfelelő képzettségű szakember?  – 
Ez számunkra nagyon komoly feladat, kiemel-
ten is oda kell figyelnünk rá. Miskolcon elin-
dult egy 5 éves foglalkoztatási együttműködés, 
amelyben több mint 2 ezer főt szeretnénk meg-
szólítani, illetve eljuttatni olyan munkahelyek-
re, ahol már konkrét igények is megfogalma-
zódtak – hangoztatta az alpolgármester.

A MŰSZAKI KÉPZÉSEKET,  
SZAKMÁKAT NÉPSZERŰSÍTETTÉK

Hosszútávú stratégiai partnerségi megálla-
podást kötött a HELL cégcsoport és a Miskol-
ci Egyetem. Az együttműködéssel szeretnék 
elérni, hogy Észak-Magyarország legnagyobb 
felsőoktatási intézménye és Magyarország 
piacvezető energiaital gyártója, együttesen 
mozgósíthassák elméleti és gyakorlati tudás-
bázisukat. 

A Miskolci Egyetem részéről Deák Csaba 
kancellár és Horváth Zita általános rektorhe-
lyettes, a HELL cégcsoport képviseletében pe-
dig Csereklye Barnabás, a QUALITY PACK Zrt. 
projektigazgatója írta alá a szakmai stratégiai 
megállapodást. Az együttműködésben szere-
pel különböző szakmai programok szervezésén 
keresztül, az egyetemi hallgatók gyakorlati kép-
zési hátterének kialakítása elsősorban műszaki, 
gazdasági, logisztikai és IT területen, valamint 
karrierlehetőség biztosítása a friss diplomá-
sok számára. – Abban állapodtunk meg, hogy 
a Miskolci Egyetem hallgatóinak bemutatjuk a 

gyárban működő technológiát. Szakembereink 
oktatást tartanak a Miskolci Egyetemen, emel-
lett gyakornokokat is szeretnénk vendégül lát-
ni, illetve alkalmazni a gyárunkban – mondta 
el Csereklye Barnabás. Mint elhangzott, a HELL 
cégcsoport folyamatos fejlődése és export piaca-
inak növekedése révén fogalmazódott meg az 
igény egy hosszútávú, szakmai alapokon nyug-
vó együttműködésre. Egy rohamosan bővülő 
cégcsoport számára ugyanis elengedhetetlen 
a megfelelő szakember-utánpótlás. A Miskol-
ci Egyetemről kikerülő, magasan képzett friss 
diplomások, illetve az ott végzett, már tapaszta-
lattal rendelkező szakemberek elsődleges után-
pótlási bázist jelentenek a cégcsoport számára. 
– Azon hallgatók, akik érdeklődnek ezen mun-
kalehetőségek iránt, leadhatják az önéletrajzu-
kat. A cég még ebben az évben 150 új munka-
helyet kíván létrehozni és ehhez mérnökökre, 
közgazdászokra, informatikusokra is szüksége 
van – nyilatkozta Deák Csaba, a Miskolci Egye-
tem kancellárja.

KARRIERLEHETŐSÉG A FRISS DIPLOMÁSOK SZÁMÁRA

Együttműködik az egyetem és a Hell

Pénteken avatták fel a Mechatroni-
kai Ipari Parkban a Toolstyle Kft. 
új, 4200 négyzetméteres, mintegy 
2,2 millió euró beruházással ké-
szült új telephelyét.

A Toolstyle Kft. gázturbina- és gáz-
motorok, valamint csomagolóipari 
gépek alkatrészeinek és szerelt egy-
ségeinek gyártására specializálódott. 
Francia tulajdonban lévő vállalat, 
amely az Európai Unió országai mel-
lett Svájcba, az Amerikai Egyesült 
Államokba, az Arab Emirátusokba, 
Katarba és Kínába szállítja termékeit 
egyre nagyobb volumenben a gép- és 
energetikai ipar képviselői számára. 
A mostani beruházás jelentős mér-
földkő a vállalkozás életében, ennek 
köszönhetően a Toolstyle tovább bő-
vítheti kapacitását, modernizálhatja 
gyártási technológiáját, fejlesztheti 
munkakörnyezetét. 

A társaság annak idején a Diós-
győri Gépgyár volt fegyvergyárának 
területén kezdte meg működését. In-
duló gépparkja és szakembergárdá-
ja jelentős részben a volt hadiipari 
üzemből került ki. Az innen szárma-
zó szakmai tudás és gyártási tapasz-
talat ötvöződött 2002-ben egy friss 
szemlélettel. Francia szakmai be-
fektetők érkeztek ugyanis a Toolsty-
le-hoz, akik műszaki és üzleti téren 
is elősegítették a fejlődést. A tulajdo-
nosváltásnak köszönhetően új piaci 
lehetőségek nyíltak meg a miskolci 
cég előtt. 

– Fő tevékenységünk a CNC for-
gácsolás, elsősorban gázturbinák és 
gázmotorok alkatrészeit, valamint 

csomagolóipari gépek alkatrészeit és 
szerelt egységeit gyártjuk – mond-
ta el Filip Csaba ügyvezető igazga-
tó. 2015-ben, tevékenységünk kibő-
vítésével új vállalkozást indítottak, 
amelynél CNC élhajlítás, rozsda-
mentes és hőálló anyagok hegesztése 
folyik. 

A kapacitásnövekedés és az új te-
lephelyre költözés magával vonja a 
létszám bővítését is, amit a már meg-
lévő dolgozók továbbképzése mellett 
– az Andrássyval és a Miskolci Egye-
tem műszaki karával együttműködve 
– a duális képzés keretében, valamint 
a munkaerő-piacról való toborzással 
oldanak meg. – Tavaly 15 millió fo-
rintot fordítottunk képzésre, az iro-
dai dolgozók számítástechnikai is-
mereteket és angol nyelvet, míg az 

üzemi dolgozók forgácsolás techno-
lógiát, CNC programozást tanulhat-
tak. Emellett több munkavállalónkat 
tanulmányi szerződéssel támogatjuk 

az érettségi vagy a diploma megszer-
zésében – mondta el az ügyvezető. 
Mint megtudtuk, a szakmunkásokat 
illetően CNC gépkezelő CNC élhaj-

lító, AWI hegesztő, minőségellenőr 
és lakatos szakemberekre van szük-
ségük. Emellett gyártástechnológus, 
tervező mérnök és hegesztő mérnök 
pozíciók is betöltésre várnak.

A szakmai képzések az előrelépé-
si lehetőségeket is magukkal hozzák, 
több olyan dolgozójuk van, aki CNC 
gépkezelőből technológussá lépett elő, 
vagy mérnökké vált. Nem szabnak 
gátat a karriernek, segítik, hogy min-
denki megtalálja a cégen belül azt a 
munkát és pozíciót, amit örömmel vé-

gez, s amit megfelelő tudás és tehetség 
birtokában be is tölthet. Az átadóün-
nepségen a cég hazai és francia vezetői 
szóltak a célkitűzésekről, s üdvözölte a 
fejlesztést Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő valamint Pfliegler Péter 
alpolgármester is. Az alpolgármester 
kiemelte, a társaság erősíti Miskolc is-
mertségét a külső piacokon is. Csöbör 
Katalin egyebek mellett arról szólt, 
hogy a kormány kiemelten törődik 
azokkal a kis- és középvállalkozások-
kal, amelyek exportra termelnek. 

Új telephelyen működik tovább a Toolstyle
MÉRFÖLDKŐHÖZ ÉRKEZTEK 
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Rendkívüli közgyűlést tartott szer-
dán Miskolc képviselő-testülete. 
A képviselők ezúttal egyetlen na-
pirendi pontot tárgyaltak, a város 
építési szabályzatának módosításá-
ról, amely lehetővé teszi az M30-as 
gyorsforgalmi út fejlesztését.

Pfliegler Péter alpolgármes-
ter felszólalásában kihangsúlyoz-
ta: Miskolc további fejlődése szem-
pontjából meghatározó fontosságú 
szerződés született 2015-ben a Mo-
dern Városok Program keretében. 
Az Orbán Viktor miniszterelnök és 
Kriza Ákos polgármester által aláírt 
megállapodás pontjai nagyban hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy városunk 
még élhetőbb, valóban 21. századi, 
vonzó és okos településsé váljon. A 
szerződés első pontja foglalkozik az 
M30-as gyorsforgalmi út Miskolc 
és Tornyosnémeti közötti körülbe-
lül hatvan kilométeres szakaszának 
megépítésével. 

-  A fejlesztés eredményeként Mis-
kolc közvetlenül be tud majd kap-
csolódni az európai gyorsforgal-
mi úthálózatba. Kassa közvetlenül, 
gyorsforgalmi úton elérhetővé vá-
lik. Miskolc és a környék vállalko-
zásai számára könnyebben elérhető-
vé válnak új piacok; Kassa környéke, 
Szlovákia és Dél-Lengyelország is. Ez 
utóbbi a helyi vállalkozások számára 
hatalmas jelentőséggel bír – hangsú-
lyozta Pfliegler Péter. A közlekedés 
minőségi fejlesztése a térség gazda-
sági fejlődésére kifejezetten pozitív 
hatást gyakorol: ahol új utak nyílnak, 
ott új gazdasági területek, új munka-
helyek jönnek létre. Az építési mun-
kálatok az előzetes tervek szerint 
2017 tavaszán kezdődnek, s minden 
résztvevőtől feszített tempót követel-
nek majd. Kriza Ákos polgármester 
a napirend vitája során ugyancsak 
kihangsúlyozta, hogy a gazdaság fej-
lesztése szempontjából elengedhetet-
len az autópálya-építés. 

GYORSFORGALMI ÚT MISKOLC  
ÉS TORNYOSNÉMETI KÖZÖTT

Orbán Viktor miniszterelnök tavaly április-
ban a Modern Városok Program keretében 
tartott miskolci tájékoztatóján jelentette be az 
út megépítését. 

Mint fogalmazott: a Miskolc-Kassa eurorégi-
óban mintegy egymillión élnek, a két város kö-
zötti autópálya megépítése régóta várat magára. 
A sztráda Kassától az országhatárig már elké-
szült. A Miskolc-Tornyosnémeti közötti hatvan 
kilométeres kétszer két sávos, leálló sávval is 
rendelkező szakaszon 45 műtárgy, hét csomó-
pont, egy komplex és két egyszerű pihenő épül 
majd, összességében mintegy 150 milliárd fo-
rintból. Júliusban Tornyosnémetinél megkezdő-
dött a Miskolcot Kassával összekötő autópálya 
magyarországi szakaszának építése. A település 
közelében egy alig két kilométeres szakasz épül 

meg, amely csatlakozik a Kassát az országhatár-
ral összekötő és már korábban elkészült sztrá-
dához. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési 
képviselője az alapkő letételénél elmondta: a régi 
3-as úton naponta több ezer kamion lépi át az 
országhatárt és teszi szinte elviselhetetlenné az 
ott élők mindennapjait. Egész Európa is várja az 
új autópályát, hiszen az nemcsak a történelmi 
Abaúj magyar és szlovák régióit köti majd össze, 
hanem igazi európai tranzitút lesz. A Kassa és 
Miskolc közötti útvonal az E71-es számú euró-
pai úthálózat része, ami összeköti a Kárpátokat 
az Adriával, sőt, a meglévő lengyel útvonalakat 
is beleszámítva összeköti a Balti-tengert az Ad-
riával. A határon átnyúló kereskedelmi és szol-
gáltatási szektoroknak is új lehetőségeket jelent 
és remélhetőleg fellendíti a helyi gazdasági lehe-
tőségeket a határ mindkét oldalán. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamarát 
(BOKIK) 12 küldött képviselte az 
MKIK Tisztújító Küldöttgyűlésén. 
(Bihall Tamás, a BOKIK elnöke – 
Nord Tender Kft., Barkóczi István, 
a BOKIK alelnöke – FUX Zrt., Kiss 
László, a BOKIK alelnöke – „Kis” 
Szerelő és Kereskedő Kft., Tóth 
László, a BOKIK alelnöke – Unió 
Coop Zrt., Üszögh Lajos, a BOKIK 
alelnöke – MIVÍZ Kft., Kovács J. 
Attila, a BOKIK alelnöke – Or-
topán Kft., Tomori Zoltán – Mű-
szat ’99 Bt., Bágyi Pál – Zemplén 
Idegenforgalmi Kft., Vass László 
– egyéni vállalkozó, Vinnai János 
– Szinva Net Zrt., Vécsi György – 
Miskolc Holding Zrt., Derczó Ist-
ván Weinberg ’93 Kft.

A vezető tisztségviselők meg-
választása mellett a kiemelke-
dően eredményes kamarai és 
gazdasági területen végzett mun-
kájukért többen kamarai elisme-
résben részesültek. Megyénkből 
a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara Kamarai Díját vette át a 
küldöttgyűlésen: Rabi József si-
keres vállalkozói tevékenységé-
ért, a BOKIK Önkormányzati 
Szekciója elnökeként, valamint 
az MKIK kézműipari alelnöke-
ként végzett eredményes szakmai 
munkájáért. Tóth József, sike-
res vállalkozói tevékenységéért, 
a BOKIK Kézműipari Tagozata 
elnökeként és kamarai alelnök-
ként végzett eredményes szakmai 
munkájáért. 

A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara október 27-én, csütörtökön 
tartotta országos tisztújító kül-
döttgyűlését a Parlament Felsőházi 
termében. 

A küldöttgyűlés megválasztotta a 
40 fős elnökséget, élén Parragh Lász-
lóval. Az MKIK alelnöke lett Bihall 
Tamás, a BOKIK elnöke. Elnöksé-
gi tag lett – a régió kézműveseinek 
képviseletében – Kovács J. Attila, a 
BOKIK alelnöke, az MKIK Etikai 
Bizottságának tagjává választották 
Vinnai Jánost.

Az MKIK sorrendben 34. kül-
döttgyűlésén Kövér László az Or-
szággyűlés elnöke köszöntötte a 
résztvevőket, megállapította, hogy 
a kormány és az MKIK közösen 
dolgozik a magyar gazdaság erősí-
tésén. A házelnök felidézte, 2010. 
februárjában a kormányzásra ké-
szülő Fidesz és az MKIK együtt-
működési megállapodást írt alá a 
magyar gazdaság talpra állításá-
nak, a munkahelyek megvédésének 
és bővítésének, a kis- és közepes 
vállalkozások segítésének, illetve 
Magyarország versenyképességé-
nek támogatására. 

Mint elhangzott, a kormányzás-
ra készülő politikai erő vállalta, 
hogy megfelelő választói felhatal-
mazás esetén az MKIK-t bevonja a 

kormányprogram kidolgozásába. A 
házelnök hangsúlyozta, hogy a kor-
mány és az MKIK 2010 óta több mint 
50 olyan programot valósított meg, 
amelyek alapján a magyar gazdaság 
nemcsak talpra, hanem növekedési 
pályára is állt és modellé vált az Eu-
rópai Unióban.    

Parragh László, az MKIK elnöke 
emlékeztetett, hogy 2010-ben a ma-
gyar gazdaság igen rossz állapotban 
volt. A Fidesszel kötött megállapodás 
lényege éppen az ország gazdasági 
rendbetétele volt. Elmondta, az első 
három évben ez sikerült, a követke-
ző három évben pedig az ország gaz-
dasága olyan fejlődési pályára állt, 
amely az MKIK reményei szerint 
hosszú távú és tartós lesz. Az elnök 
úgy vélte, az elmúlt évek gazdasá-
gi fejlődése a kormány és a kamara 
együttműködésének is köszönhető, 
hiszen a teljesítménycentrikus adó-
rendszertől kezdve a NAV átalakítá-
sán át az oktatási rendszer reformjáig 
és a finanszírozási rendszer megerő-
sítéséig, sok területen tetten érhető 
az MKIK közreműködése. 

Tisztújító küldöttgyűlés a kamaránál

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS 



November 4-én, nemzeti gyászna-
punkon az 1956-os forradalom és 
szabadságharc áldozataira emlé-
keztünk, a forradalom leverésének 
és a szovjet csapatok bevonulásá-
nak 60. évfordulóján.

1956. november 4-én vasárnap 
0 órakor a magyarországi szovjet 
csapatok főparancsnokságát Kaza-
kov hadseregtábornok vette át. Haj-
nalban Románia felől újabb szovjet 
csapatok lépték át a magyar határt. 
Hajnali 4 óra 15 perckor általános 
szovjet támadás indult Budapest, a 
nagyobb városok és a fontosabb ka-
tonai objektumok ellen. A főváros 
védői - nemzetőrök, rendőrök és ki-
sebb-nagyobb honvédegységek - fel-
vették a harcot a támadókkal.

5 óra 5 perckor az ungvári rádió 
közleményt sugárzott, amelyben 
Apró Antal, Kádár János, Kos-
sa István és Münnich Ferenc, a 
Nagy Imre-kormány volt minisz-
terei bejelentették, hogy minden 
kapcsolatot megszakítottak a 
Nagy Imre-kormánnyal, egyben 
kezdeményezték a Magyar For-
radalmi Munkás-Paraszt Kor-
mány megalakítását Kádár Já-
nos vezetésével. 5 óra 20 perckor 
Nagy Imre drámai hangú rádi-
óbeszédet mondott: „Itt Nagy 
Imre beszél, a Magyar Népköz-
társaság Minisztertanácsának elnö-
ke. Ma hajnalban a szovjet csapatok 
támadást indítottak fővárosunk el-
len, azzal a nyilvánvaló szándékkal, 
hogy megdöntsék a törvényes ma-

gyar kormányt. Csapataink harcban 
állnak. A kormány a helyén van. Ezt 
közlöm az ország népével és a világ 
közvéleményével.”

Valamikor 6 és 8 óra között a jugo-
szláv nagykövetségre érkezett Nagy 
Imre, Donáth Ferenc, Losonczy Géza, 
Lukács György, Szántó Zoltán (az 
MSZMP Intéző Bizottságának tagjai), 
valamint Fazekas György, Haraszti 
Sándor, Jánosi Ferenc, Rajk Lászlóné, 
Szilágyi József, Tánczos Gábor, Újhe-
lyi Szilárd, Vas Zoltán és családtagja-
ik. Összesen negyvenhárman kaptak 
menedékjogot a követségen. Vásárhe-
lyi Miklós, Nádor Ferenc ezredes (a 
légierők parancsnoka) és Erdős Péter 
egy jugoszláv diplomata lakásán ka-
pott menedéket. Nagy Imre és Donáth 
Ferenc távozása után a Parlamentben 
maradtakhoz csatlakozott Bibó Ist-

ván, valamint Mindszenty bíboros, aki 
még aznap átment az amerikai követ-
ségre, ahol menedékjogot kapott.

A szovjet csapatok – helyenként 
fegyveres harc után – a Magyar Nép-

hadsereg valamennyi alakulatát le-
fegyverezték. Vidéken több helyen 
komolyabb ellenállás bontakozott ki, 
amelybe katonai egységek is bekap-
csolódtak (többek között Békéscsa-
bán, Dunapentelén, Szegeden). A rá-
dió a kormány felhívását közvetítette 
magyar és orosz nyelven, amelyben 
a szovjet hadsereget a vérontás elke-
rülésére szólította fel. 8 óra 7 perckor 
a Szabad Kossuth Rádió adása meg-
szakadt. 

Budapesten a fegyveres ellenállást 
a megnövekedett létszámú felkelő 
csoportok folytatták. A szovjet csa-
patok délig elfoglalták a Honvédelmi 
Minisztériumot, a Belügyminiszté-
riumot és a Budapesti Rendőr-főka-
pitányságot. A Kádár-kormány táv-
iratot küldött az ENSZ főtitkárának, 
kérte a magyar kérdés levételét a napi-

rendről. Eisenhower amerikai elnök 
tiltakozott a szovjet intervenció ellen.

A magyarországi szovjet katonai 
invázió hírére New Yorkban össze-
hívták a Biztonsági Tanács ülését és 

szavazásra bocsátották az előző napi 
amerikai határozati javaslat némileg 
módosított változatát. Ez felszólítot-
ta a Szovjetuniót, hogy tartózkodjon 

Magyarországon bárminemű kato-
nai akciótól és haladéktalanul vonja 
ki csapatait az országból. A javaslat 
elismerte a magyar nép jogát arra, 
hogy szabadon választott kormánya 

legyen. A javaslatot a Szovjetunió 
megvétózta, majd a kérdést rendkí-
vüli közgyűlési ülés elé utalták. No-
vember 4-én délután az ENSZ-köz-

gyűlés rendkívüli ülése 50:8 
arányban, 15 tartózkodás mellett 
elfogadta a tovább bővített ame-
rikai javaslatot, amely felkérte az 
ENSZ főtitkárát: jelöljön ki bi-
zottságot a magyarországi hely-
zet megvizsgálására.

Az áldozatok száma novem-
ber 4-én a fővárosban 135 volt. A 
KSH 1957. januári jelentése sze-
rint az októberi 23. és január 16. 
közötti események emberveszte-
sége országos viszonylatban 2652 
halott (Budapesten 2045) volt és 

19 226-an (Budapesten 16 700-an) 
sebesültek meg. A forradalom leve-
rését követő megtorlásban az ENSZ 
bizalmas adatai alapján 453 embert 
végeztek ki. 

Kis József főlevéltáros 
ifjúkorától kezdve kutatja 
az 1956-os forradalom 
és szabadságharc helyi 
eseményeit. A személyes 
érdeklődés később 
hivatássá vált, 
kutatásainak 
eredményeiből 
több hiány-
pótló könyv is 
megjelent már. 
A legutóbbit – 
a Miskolc 1956 
című kötetet – a 
forradalom 60. 
évfordulójára szer-
vezett városi rendezvénysorozat 
keretében mutatták be.

Kis József lapunknak elmondta, 
még a Miskolci Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karának politológia 
szakára járt, amikor a kilencvenes 
évek végén meghallgatta Bán Ist-
ván egykori református lelkész előa-
dását. Ez az egy óra sorsfordító volt 
számára. Addig azt hitte, ismeri az 
1956-os eseményeket, ekkor kellett 
rádöbbennie, mekkorát tévedett. – 
Az előadó is kihangsúlyozta, igazá-
ból mennyire keveset tudunk a mis-
kolci történésekről, az évtizedeken 
át „tabuként” kezelt eseményekről, 
ezért kutatni kezdtem. Ez pedig egy-
re szélesedett, nem telt bele pár hó-
nap és azt vettem észre, hogy már 
nemcsak a miskolci eseményekkel 

foglalkozom, hanem a megyével 
és a megtorlásokkal is – mond-
ta el a főlevéltáros. 

Később sorra jelentek meg a 
könyvei – egyebek mellett 

jogtörténeti elemzés 
az ‚56-os forradalom 
utáni megtorlások-
ról, illetve a borsodi 
járások 56-os tör-
ténéseiről, telepü-
lésekre lebontva. 
– Konferenciákon 
tartottam előa-

dásokat a borsodi 1956-tal 
kapcsolatos eseményekről, 
s a szakmai publikációs te-
vékenység után jelentkeztem az 
egyetem történelem szakára. Ezt 
elvégezve teljesülhetett az álmom, 
jelentkezhettem levéltárosnak – fo-
galmazott Kiss József. 

A főlevéltáros – aki maga is na-
gyon fiatalon került az 1956-os 
események bűvkörébe – kiemel-
te, mennyire fontos, hogy a fiata-
lok valós képet nyerjenek az akko-
ri történésekről, „emberközelből” 
szerezzenek ismereteket azokról 
a történelmi napokról, amelynek 
számtalan hőse szintén a fiatalok 
közül került ki – gondoljunk csak 
a pesti srácokra. – Nagyon fontos, 
hogy ne csak a tömeget, a törté-
nelemkönyvek lapjairól visszakö-
szönő eseményeket lássák, hanem 
megismerjék az embereket, a forra-
dalom résztvevőit is. Kicsit beleél-
jék magukat a helyzetükbe, lássák 

az arcukat, szemükbe nézzenek a 
fotókon, megismerjék a múltju-
kat, életüket, tevékenységüket. S 
nagyon fontos a hitelesség – a kö-
tet arra is egy kísérlet, hogy hite-

les válaszokat adjon, minél több fi-
atalnak és érdeklődőnek legyenek 
hiteles ismeretei 56 miskolci ese-
ményeiről – hangsúlyozta Kis Jó-
zsef. A könyv 400 ember személyi 

adatait, rövid történetét tartalmaz-
za. Azokét, akik részt vettek a for-
radalom miskolci eseményeiben, és 
akiknek tevékenysége dokumen-
tált a korabeli iratokban.
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„Fontos, hogy a fiatalok valós képet nyerjenek a forradalom  
eseményeiről, szereplőiről”

Az 1956-os forradalom és szabadságharc  
áldozataira emlékeztünk

1956-tól 1961-ig mintegy 900 embert állítottak bíróság elé a forradalmi 
eseményekben való részvétel miatt - ebből mintegy 240-et Miskolcon. A me-
gyében 17 halálos ítéletet hajtottak végre, 1 sátoraljaújhelyi, 4 ózdi és 12 
miskolci személyt végeztek ki. A megtorlások során Miskolcon született az 
első halálos ítélet és itt is hajtották azt először végre egy Soltész József nevű 
felkelőn. Azért ítélték el statáriálisan, mert fegyvert találtak nála, amikor 
csatlakozni akart a bükki partizánokhoz. Miskolcon, nem messze a Desz-
katemetőtől egy bozóttal benőtt területen volt néhány olyan sír, amelyekről 
csak a 2000-res évek elején derült ki, hogy az 1956-os forradalom után ki-
végzettek földi maradványait rejtik. A kutatást megnehezítette, hogy annak 
idején leégett a miskolci köztemető irodája, elvesztek a temetői feljegyzések. 
Egy pontatlan másolatból kellett kutatni. 2004-ben hat holttestet exhumál-
tak, s méltó módon újratemettek az áldozatok közül a Hősök temetőjéhez 
csatolt új parcellában. Név szerint: Soltész Józsefet, Jakab Andrást, Hullár 
Gábort, Bartha Bélát, Kolozsi Istvánt és Varga Pétert. 

Oláh Miklós, a megtorlások  
egyik legismertebb miskolci  
áldozata a húgával



Bélyegeken és képeslapokon eleve-
nedik meg II. Rákóczi Ferenc kora, 
a fejedelem újratemetésének 110. 
évfordulója alkalmából rendezett 
kiállításon, a megyei könyvtárban. 
Lezsák Sándor, az Országgyűlés 
alelnöke a megnyitón úgy fogalma-
zott: Rákóczi Ferenc szelleme ma is 
erőt ad a magyaroknak. 

Prokai Margit könyvtárigazgató el-
mondása szerint 1954-ben vetődött fel 
először a gondolat, hogy II. Rákóczi 
Ferencről nevezzék el az intézményt. 
Akkor azt a választ adták, hogy inkább 
egy munkásmozgalmi hőst kellene vá-
lasztani. Végül két év múlva kaphatta 
meg a fejedelem nevét a könyvtár.

Ez a névadás is bizonyította, milyen 
kultusza van Rákóczinak. – Nincs 
olyan település, ahol ne neveztek 
volna el utcát vagy intézményt va-
lamelyik Rákócziról – hangsúlyozta 
nyitóbeszédében Nagy László nyu-
galmazott főiskolai tanár. – II. Rákó-
czi Ferenc 1735-ben halt meg rodos-
tói emigrációjában. Édesanyja, Zrínyi 
Ilona mellé temették el Törökország-
ban, a szíve pedig Franciaországba 

került. A 19. században egyre gyak-
rabban merült fel újratemetésének 
igénye. Végül I. Ferenc József enge-
délyezte, hogy Rákóczi hamvai 1906-
ban hazakerüljenek Magyarország-
ra. A bélyegek és képeslapok Lezsák 
Miklós, miskolci bélyeggyűjtőnek kö-
szönhetően kerülhettek a könyvtár-
ba.  – Édesapám hagyta rám a gyűj-
teményét, amit én tovább gazdagítok, 
főleg Rákóczihoz kapcsolódva. Az itt 
található bélyegek többféle országból 
származnak: Magyarország mellett 
Horvátországból, Lengyelországból, 
Romániából illetve a volt Jugoszlávia 
területeiről – mondta el a gyűjtő. 

A kiállítás fővédnöke, Lezsák Sán-
dor a megnyitón úgy fogalmazott: 
Rákóczi Ferenc szelleme ma is olyan 
erőt ad a magyaroknak, amelyre 
nagy szükség van. - A lehetetlenben 
a lehetségest elérni, hogy szabadság-
ban élhessen a nemzet. Ez az üzenete 
a Rákóczi szabadságharcnak, 1848, 
1956 forradalmainak, s tulajdonkép-
pen ma is erről van szó, Európai Uni-
ós küzdelmeinkben. 

A november 11-ig látogatható tár-
lat megnyitóján korabeli tárogatóze-
nével is megidézték a fejedelem korát, 
Boncsér Gábor Reményi Ede-díjas 
népzenész közreműködésével. 

Miskolcot és testvérvárosát, Kassát 
örökíti meg Forster Jakab belső-
építész, festő, grafikus kiállítása, 
amely november 13-ig látható a 
Művészetek Házában.

A művész egy új programja kere-
tében festi meg Magyarország hatá-
ron túlra került városait. Az Erdély 
Művészetéért Alapítvány vándorki-
állítása Kassáról érkezett a borso-
di megyeszékhelyre. Az alkotások 
a Diósgyőri várat, az Avasi templo-
mot és Miskolc főutcájának jellegze-
tes pontjait is megörökítik, csakúgy, 
mint Kassa emblematikus épületeit 
és utcáit.  A kiállítást Demeter Ervin 
megyei kormánymegbízott és Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere nyitot-
ta meg. 

Forster Jakab 1947-ben született 
Gyönkön, Tolna megyében. 1965-
ben építőipari technikusi végzettséget 
szerzett, 1973-ban belsőépítész terve-

zőművészként diplomázott a Magyar 
Iparművészeti Főiskolán. 1973-tól 
1984-ig a Művészeti Alap művészet-
szervezői és bírálati munkájában vett 
részt iparművészeti referensként. 
1984 óta szabadfoglalkozású festő. 
Képzőművészeti tevékenysége rajzo-

lással kezdődött, ezzel alapozta meg, 
építette ki látványvilágát. A koloriz-
mus felé a pasztell, lavírozott pasztell 
technikával közeledett, ez egészült ki 

később guache, acryl, olaj anyagok-
kal, s alakult ki a részben oldott felü-
letekkel manipuláló, részben rajzolt, 
cizellált, hangsúlyozott elemeket al-
kalmazó festésmód.

Forster Jakab kizárólag a szabad-
ban fest; az év minden szakában, 
évi nyolc-tíz helyszínen. Részben a 
természet békéje, fensége, részben 
az épített környezet hangulata, ki-
fejezőereje képezi festményei tár-
gyát. Egy műgyűjtő támogatásával 
hosszabb ideig festett Velencében, 
Rómában, Londonban, Párizsban, 
Stockholmban és a francia Rivi-
érán. Munkái egyebek mellett meg-
találhatók az Átrium Sofitel (Hyatt) 
szállodában, a Brit Nagykövetségen, 
a balatonőszödi kormányüdülőben 
és a hőgyészi Gróf Apponyi Kastély-
szállóban is. Állandó kiállítása van 
a mátrafüredi Diana Panzióban, a 
mátraszentlászlói Vöröskő Étterem-
ben, valamint a galyatetői Galya 
Nagyszállóban.

"Bennem Élő Miskolc" címmel 
nyílt meg Kiss Tanne István fo-
tóművész kiállítása a Herman 
Ottó Múzeum papszeri kiállítási 
épületében. 

–1953-ban születtem Miskolcon, 
fiatal koromban nem nagyon sze-
rettem ezt a helyet, valami azon-
ban mégis mindig visszahívott, itt 
tartott – írta magáról a művész.
Sokat kóboroltam elhagyatott kül-
városi részeken, turisták, de még a 
legtöbb miskolci által sem nagyon 
látott helyeken és bár ez a "hob-
bim" a mai napig megmaradt, nem 
állíthatom, hogy mindenütt jár-
tam, minden helyet ismerek.

Állítom viszont, hogy az eldu-
gott, ismeretlen részek szépsége-
ket, érdekességeket rejtenek. Ezek 
a szépségek gyakran nem nyilván-
valóak, olykor tűnékenyek hiszen 
vagy csak bizonyos fényben, vagy 
csak bizonyos évszakban látható-
ak, de ott vannak és várják, hogy 
felfedezzük őket! Célom, hogy lét-

rehozzak egy olyan képanyagot, 
mely kétséget kizáróan bebizo-
nyíthatja, hogy egy érdekes és szép 
városban élünk. Nem meg győzni 
akarom az embereket, hanem meg-
mutatni nekik, hogy a saját sze-
mükkel is lássák. Nem akarom le-
tagadni a problémákat, mindössze 
meg szeretném mutatni, hogy ott is 
van, lehet szépség, ahol az emberek 
többsége lehajtott fejjel siet el. Az 
ünnepi rendezvények és az ismert 
látványosságok mellett talán je-
lentéktelennek tűnik egy panelház 
ablakaiban tükröződő naplemen-
te, vagy egy téglafalon fölfutó vad-
szőlő őszi színpompája, mégis az 
utóbbiak tehetik egy picit szebbé a 
mindennapjainkat – fogalmazott a 
fotóművész. A tárlat december 11-
ig várja az érdeklődőket.

Október 26-a a bolgárkertészek 
napja. Ezen a napon ünnepelték 
régen a kerti munka befejezését és 
a megtermelt jövedelem szétosztá-
sát. A hagyományokra emlékezve a 
bolgár mellett a német és a lengyel 
nemzetiségi önkormányzatok és a 
miskolci önkormányzat képviselői 
is koszorút helyeztek el a napokban 
a Bulgárföldi iskola falán.

Miskolcra az 1800-as évek vé-
gén érkeztek bolgár családok, a 
jobb megélhetés reményében. So-
kan értettek közülük a kertészke-
déshez, a „bolgárkertészek” me-
legágyi hajtatással és folyamatos 
öntözéssel termesztettek zöldséget 
a városban. Nevüket, tevékenysé-
güket őrzi a bulgárföldi városrész 
elnevezése is, a 19 század végétől 
gazdálkodtak a területen. Valcsev 
Ivanov János, a Miskolci Bolgár 
Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke kiemelte, mennyire magas szin-
ten kertészkedtek, mondhatni, ők 

ismertették meg itt igazából a pap-
rikát, a paradicsomot és az epret is. 

A megemlékezés szent liturgiával 
kezdődött a Magyar Ortodox Egy-
házközség Szentháromság templo-
mában, majd megkoszorúzták a Bul-
gárföldi Általános Iskola falán lévő 
emléktáblát. A város részéről Do-
nát Erika önkormányzati referens és 
Deák-Bárdos Mihály önkormány-
zati képviselő volt jelen. – Örömmel 
jöttem erre a koszorúzásra, tudomá-
som szerint ma is több mint negyven 
bolgár származású család él Miskol-
con. Ez a nagy szám is mutatja, hogy 
a város életében mindig fontos sze-
repet játszottak a bolgárok – hang-
súlyozta Deák-Bárdos Mihály. 
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A bolgárkertészek ünnepén 

„II. Rákóczi Ferenc szelleme ma is erőt 
ad a magyaroknak”

Forster Jakab kiállítása a Művészetek Házában
Kassa és Miskolc

„EGY ÉRDEKES ÉS SZÉP  
VÁROSBAN ÉLÜNK”
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6500 darab új mérőeszköz kerül beépítésre még az idén
A közműves ivóvíz szolgáltatás díjának elszámolása a hiteles vízmérő adatai 

alapján történik. Egy mellékvízmérő hitelességét a hatályos jogszabály 8 évben 
szabja meg, ezt követően cserélni kell azokat. A MIVÍZ Kft. szolgáltatási területén 
ez év végéig 6500 darab vízóra (avagy ahogy szaknyelven mondják: mellékmérő) 
esetében jár le a hitelességi idő. Ezeket év végéig kicserélik újakra és egyúttal 
biztonsági zárral, plombával is ellátják azokat.

A vízóra időben történő cseréje garantálja a pontos adatokon alapuló vízdíjszámlát. Idén 
novembertől év végéig közel 6000 vízórát cseréltet le a MIVÍZ Kft. Miskolcon, a MIVIKÖ 
Miskolc Kft.-vel, és külső minősített partnerekkel közösen. A beépítésre kerülő vízórák 
mindegyike azonos mérési pontosságú, és mindegyik alkalmas jeladó befogadására is, 
így később okos mérővé alakítható. Ennek egyik jellemzője, hogy leolvasása a mérőóra 
megtekintése nélkül is elvégezhető.

A VÍZÓRACSERE MENETE

Időpont-egyeztetés: A cserével megbízott partnercég a postaládában és a lépcsőház 
ajtaján értesítést helyez el a vízóracsere időpontjáról. Az értesítő tartalmazza a partnercég 
és a munkát végző szakember adatait. Ha a megjelölt időpont a lakónak nem megfelelő, az 
értesítésben megadott elérhetőségen egyeztethet másik időpontot.

Azonosítás: A partnercég munkatársa minden esetben megbízólevéllel és arcképes 
igazolvánnyal rendelkezik, amelyet a MIVÍZ Kft. állított ki.

Vízóracsere: A MIVÍZ Kft. által megbízott szakember – az értesítőben megjelölt vagy 
egyeztetett időpontban – kiszereli a régi vízórát, az új vízórát beszereli és elvégzi annak 
plombázását.

Költség: A vízóracsere jogszabály alapján a fogyasztó számára díjköteles. Hatóság által 
szabályozott és jóváhagyott bruttó díja 7875 Ft/darab. Ez tartalmazza a beépítésre kerülő új 
vízóra, a plombálás és a tömítések árát, valamint a szerelés munkadíját.

Bizonylat, számla, garancia: A munkavégzésről a 
helyszínen munkavégzési bizonylatot, a díjfizetésről 
számlát kap a felhasználó. A munkavégzésre 1 év, az órára 
2 év garancia van, a vízóra újabb 8 évig hiteles mérőeszköz.

LAKOSSÁGI VÍZMÉRŐK  
CSERÉJE MISKOLCON

Bükki forrásból

Tomi mosószer 20 mosás, Amazónia, 1,4 kg, egységár: 685 Ft/kg, (COOP ABC, COOP Szuper)            959 Ft
Plussh folyékony mosógél  color, white, 1,5 l, egységár: 333 Ft/l            499 Ft 
Jar mosogatószer citrom, tea tree, mint, 450 ml,  egységár: 709 Ft/l            319 Ft 

(COOP ABC, COOP Szuper)

Október 19-től december 31-ig a 2000 Ft feletti vásárlóknak  
„Töltse fel a családi kasszát” nyereményjáték indul!  

Részletek a plakátokon és a szórólapokban!

399 Ft

Negro cukorka  
classic, méz, extra erős,  
159 g, egységár: 1566 Ft/kg 
(COOP ABC, COOP Szuper)

COOP fokhagymás rúd    
1 kg

999 Ft

Delikát ételízesítő    
klasszikus, 250 g,  
egységár: 1596 Ft/kg

249 Ft

ÚJABB AKCIÓ VÁRJA VÁSÁRLÓINKAT 
VALAMENNYI COOP ÜZLETEINKBEN NOVEMER 2-8-IG! 



A két táncművész, Kovalszki Bog-
lárka és Dragos Dániel tavaly érke-
zett a Miskolci Baletthez, de már 
bizonyították tehetségüket több 
produkcióban is. 

A magántáncosi oklevelet kiemel-
kedő művészeti munkájuk elismeré-
seként vehették át a fiatal művészek.

A Miskolci Balett új bemutatója, 
az Anna Karenina romantikus tánc-
játék pénteki előadása után ünne-
pélyes keretek között adta át az ok-
leveleket a színház igazgatója, Béres 
Attila és a balett művészeti vezetője, 
Kozma Attila. 

A Miskolci Nemzeti Színházban 
tavaly indult „Kritikus óra” soro-
zatban a „Kivilágos kivirradtig” 
után, legközelebb a Bakkhánsnők 
előadása kerül terítékre. 

2016. november 11-én várnak min-
den érdeklődőt a 19 órai előadás 
után. A Kritikus órán Jászay Tamás 
és Proics Lilla kritikusok elemzik a 
látottakat. Az eseményre az előadást 
követően a Játékszínben kerül sor, 
a belépés díjtalan. Mint ismeretes, a 
miskolci teátrumban Szőcs Artur ál-
lította színpadra a Bakkhánsnőket, 
ami Goethe szerint Euripidész leg-
jobb műve. A különleges színházi- és 
táncnyelvet használó előadás arra ke-
resi a választ, hogy miként találhatjuk 
meg a köztes utat a végletek között. 

A három nagy antik görög drámaíró 
közül Euripidész volt a legkíméletle-
nebb, aki metsző gúnnyal reflektált 
a korabeli athéni társadalomra. Utol-
só, már csak halála után be-
mutatott drámájának közép-
pontjában Pentheusz, Théba 
ura áll, aki megtiltja, hogy 
a város polgárai ünnepeljék 
Dionüszoszt, a bor, a szóra-
kozás, a testiség és a szenve-
délyek istenét. Dionüszosz 
ezért útra kel, hogy bosszút 
álljon a pimasz halandón – 
ebben pedig a városhoz kö-
zeli erdőben önfeledten, va-
dul táncoló bakkhánsnők 
lesznek a segítségére. A szí-
nészi összjátékon alapuló, 
Euripidész művét mai nyel-

ven újragondoló előadás arra keresi a 
választ, hogy miként találhatjuk meg 
a köztes utat a végletek között – és mi-
lyen büntetés jár azért, ha elvétjük azt.

Szabó Lőrincre és egy 60 évvel 
ezelőtti író-olvasó találkozó-
ra emlékeztek nemrégiben a II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtárban és a Miskolci Cso-
damalom Bábszínházban.

1956. október 23-án Szabó Lőrinc 
szülővárosában, Miskolcon rendez-
ték meg a költő szerzői estjét, melyen 
Szabó Lőrinc mellett Illyés Gyula 
is részt vett. A könyvtárban a Nagy 
Imre Társaság szervezésében em-
lékeztek meg a miskolci születésű 
költőóriásról, a rendezvényen Do-
bos Marianne és Kabdebó Lóránt 
tartott előadást. A Csodamalom 
Bábszínházban miskolci előadómű-
vészek tolmácsolták Szabó Lőrinc, 
Illyés Gyula és Bihari Sándor ver-
seit.  Szabó Lőrinc az 1956. október 
31-én írt, az Irodalmi Újság novem-
ber 2-i, forradalmi számában így 
emlékezett az eseményre: „Magyar 

szabadságunk visszavívása (mely-
hez hasonló fordulat talán csak az 
a régi felszabadulás lehetett, a török 
hódoltság alól), szülővárosomban, 
Miskolcon ért, egy irodalmi est után. 
Délelőtt itt, Budapesten, még láttam 
szobrát a nagy bálványnak – akivel 
szemben tárgyilagos ítélkezésre bi-
zonyára csak hosszú-hosszú évtize-
dek múltán lesz képes a háborgó szív 
és a tiltakozó értelem – és tizenkét 
órával később, vacsora közben, már 
ledöntésének hírét hozták az izzó te-
lefondrótok. Két napig ott, Miskol-
con, mint egy óriási ciklon központi 
szélcsendjében – akkor még zavarta-
lan szélcsendjében – éltünk, onnan 
nézve az örvény köröttünk forgó, 
fenyegető és omló falait, onnan só-
várogva, majd sietve vissza, mihelyt 
lehetett, a harcoló Budapestre. Nem 
akarom elhallgatni, hogy ezt a relatív 
akkori nyugalmat s a feltámadásnak 
ott is elemi erővel kitörő jeleit és tet-
teit a bányavidék magyar munkás-
ságának és három egyesített megye 
– politikailag tőlem idegen, de – ide-
jekorán felocsúdott magyar vezeté-
sének köszönhette szülővárosom.”

Lev Tolsztoj világhírű regényéből az 
Anna Kareninából készült romanti-
kus táncjáték Miskolcon. A Miskolci 
Balett és a GG Tánc Eger közös pro-
dukciójának középpontjában Anna, 
Karenina és Vronszkij szerelmi há-
romszöge áll, amelynek viharos ér-
zelmeit a tánc elementáris ereje még 
kifejezőbbé és átérezhetőbbé teszi a 
nézők számára. Az október 28-án 
bemutatott produkciót Velekei Lász-
ló, a Győri Balett művészeti vezetője 
rendezte és koreografálta.

A varázslatos Anna Karenina a társa-
ság megbecsült tagja. Mindene megvan: 
magas rangú férj, gyermek, tisztelet. 
Ám amikor bátyja kérésére Moszkvába 
utazik, összetalálkozik a fényes karrier 
előtt álló, fess katonatiszttel, Vronszkij-
jal. Ekkor még nem tudja, de ettől a pil-
lanattól fogva élete már 
sohasem lesz az, ami ed-
dig volt.

A GG Tánc Egerrel ez 
már nem az első közös 
munkája a Miskolci Ba-
lettnek, a Bartók Plusz 
Operafesztiválon idén a 
Fából faragott királyfit és 
A csodálatos mandarint 
is közösen készítették. 
Kozma Attila, a miskolci 
együttes művészeti ve-
zetője elmondta, régóta 
jó a kapcsolatuk, gyak-
ran járnak át egymáshoz 
előadásokat nézni, fesz-
tiválokra. – Ment min-
den, mit a karikacsapás. 
A táncosok profi, fegyelmezett, jó han-
gulatú próbákon teljes odaadással dol-
goztak, öröm volt bemenni a balett-te-

rembe. Köszönhető ez persze Velekei 
László felkészültségének, szakmai tu-
dásának és kiváló pedagógiai érzékének 
is – hangsúlyozta Kozma Attila.

Maga a rendező is elismerően nyi-
latkozott a Miskolci Balett táncosa-
iról. – Rendkívül sokszínűek a tán-
cosok és nagyon inspiráló, ahogy a 
személyiségük felszínre tör a karakte-
rekben. Úgy érzem, én is sokat profi-
táltam abból, hogy itt koreografálha-
tok Miskolcon – mondta el Velekei 
László. Az előadásról szólva megem-
lítette, nem könnyű egy ennyire is-
mert művel dolgozni. – Általában 
igyekszem olyan történetet színpad-
ra vinni, amellyel én dolgozom elő-
ször. Vagy olyan darabot választok, 
amelyet balettben még nem mutat-
tak meg, vagy igyekszem saját ötlet-
ből születő előadást készíteni. Most 

nehezebb dolgom volt, hiszen a nézők 
ismerik a történetet, olvasták, látták 
filmen és tudják, hogy mit akarnak 

látni, pontos elvárásaik vannak. Az 
én feladatom az, hogy ennél többet 
teremtsek. Éppen ezért finoman hoz-
zányúltunk a történethez. Egy olyan 
dramaturgiai csavarral dolgozunk, 
amely még inkább hangsúlyozza a re-
gényben futó szimbólumokat, s egy 
másik perspektívából láttatja Anna 
és Vronszkij tragikus szerelmének 
sorsát. Úgy érzem, a mozdulatok iga-
zabbak a szavaknál, jobban meg tud-
ják mutatni az egyénben zajló drámát, 
akár egy egészen pici kis mozdulattal 
is – tette hozzá a rendező.

A táncjáték címszerepében a tavaly 
érkezett Kovalszki Boglárkát láthat-
ja a közönség. A táncművész elárulta, 
úgy érzi, a legjobbkor találta meg ez a 
szerep. – Öt hónapja vagyok a Miskol-
ci Balett társulatának tagja, úgy érzem, 
ezalatt sikerült beilleszkednem és fel-

vennem a társulat ritmusát. Ez a fősze-
rep hatalmas kihívás, úgy érzem, mély 
vízbe dobtak ezzel a karakterrel. Anna 

Karenina minden mozzanatát saját 
magamból akarom felépíteni, hiszen 
akkor lesz igazán hiteles az alakításom, 
ha az út, amelyet Annaként végigjárok, 
valóban felébreszti bennem ennek a 
nőnek az érzéseit – nyilatkozta.

A fiatal arisztokrata, Alekszej 
Vronszkij gróf szerepében Dragos Dá-

nielt láthatjuk. Mint mondta, nagyon 
„jövedelmező” próbafolyamaton van 
túl az együttes. A GG Tánc Eger tánco-

saival új arcok, új energiák kerültek be 
a próbákra. – Azt gondolom, hogy ez 
a két együttes sikeresen egymásra ta-
lált. Nincsenek nézeteltérések, minden 
egyes problémát gyorsan és hatéko-
nyan oldunk meg. Egyre jobban meg-
értjük egymást a rendezővel is, sokszor 
már egy mondatából tudom, hogy mit 

szeretne. Nagyon örü-
lök, hogy vele dolgoz-
hatok, mert ő nemcsak 
táncolni tanítja meg az 
embert a színpadon, 
hanem gondolkodni és 
érezni is – hangsúlyozta 
a táncművész.

Mohai Cintia Kitty-t 
alakítja az előadásban, 
de Anna szerepét is ta-
nulja, Kovalszki Bog-
lárka váltópárjaként. 
Elárulta, hozzá sokkal 
közelebb áll a fiatal her-
cegnő karaktere, mint 
Anna Karenináé. – 
Anna tragikus jellemű, 
sokkal szenvedélyesebb, 

összetettebb személyiség. Családját és 
imádott gyermekét is otthagyja a sze-
relmért, de hiába boldog, szenved.
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Szabó Lőrincre emlékeztek MAGÁNTÁNCOSI ELISMERÉSEK

„A mozdulatok igazabbak a szavaknál” 

Kritikus órán a Bakkhánsnőkről



A Szegedet látta vendégül a DVTK női lab-
darúgó csapata múlt szombaton délután. A pi-
ros-fehér lányok már a félidőben kétgólos ve-
zetésre tettek szert és végül megérdemelten 
nyerték meg zsinórban nyolcadik bajnokijukat. 
(DVTK - Szegedi AK 4-1 (2-0)) - Jó mérkőzést 
játszottunk egy jó csapat ellen. Nagyon örülök, 
hogy hétről hétre taktikailag fejlődünk és egy-
re több új elemet tudunk a játékunkba beépíteni 
és ezáltal az ellenfeleinknek több gondot tudunk 
okozni. Gratulálok a lányoknak a győzelemhez! 
– értékelt a mérkőzés után Fórizs Sándor veze-
tőedző. (dvtk.eu)

Mindenszentek alkalmából a DVTK lab-
darúgói és a klub vezetői az idei évben is 
meglátogatták a lassan már három eszten-
deje tragikusan fiatalon elhunyt Rakacz-
ki Bence, valamint a klub alapítójának, 
Wanger Vilmosnak a sírját. 

Elhelyezték a megemlékezés koszorúit és 
mécseseket gyújtottak, ezzel is emlékezve a 
DVTK család halottaira. A szirmai katolikus 
temetőben, Rakaczki Bence sírjánál a róla el-
nevezett Rakaczki Bence Alapítvány kurató-
riumának tagjaival közösen, a DVTK veze-
tésének nevében 
Tamás Gábor, 
a DVTK SE el-
nöke, és Veréb 
György, Ben-
ce egykori és a 
DVTK jelenlegi 
kapusedzője, az 
egykori játékos-
társak és a jelen-
legi csapat nevé-
ben pedig Bacsa 
Patrik és Eperje-
si Gábor rótta le 
kegyeletét.  

Ahogy már hosszú évek óta hagyomány, a 
klubvezetők az idei évben is ellátogattak a vas-
gyári temetőbe, a DVTK egyik alapítójának, a 
diósgyőri egyesület első elnökének, az 1963-ban 
elhunyt Wanger Vilmosnak a sírjához is. Egy 
néma főhajtást követően Szabó Tamás, a DVTK 
ügyvezetője és Szemán Norbert, a DVTK ope-
ratív igazgatója mécseseket gyújtottak és elhe-
lyezték a DVTK koszorúját. A DVTK labdarú-
gó csapata mécsest gyújtott a Rakaczki Bence 
emléktáblánál is Bence, valamint minden el-
hunyt diósgyőri sportoló emlékére, akik ma 
már nem lehetnek köztünk. (Forrás: dvtk.eu)

Az 1974 és 1984 közötti időszak 
a klub történetének legsikeresebb 
korszaka. Ehhez számos labdarúgó 
hozzájárult. Közülük az ismerteb-
bek: Veréb, Tatár, Salamon, Oláh, 
Borostyán, Fekete, Fükő, Váradi 
és Teodoru, hogy csak néhányat 
említsünk. Az ő teljesítményüknek 
köszönhetően beszélhetünk „diós-
győri aranycsapatról”.

Az 1976–77-es szezonban a DVTK 
nem nyújtott kiemelkedő teljesít-
ményt a bajnokságban, mivel a csapat 
34 bajnoki mérkőzésen csak 32 pon-
tot ért el, ami a 10. hely megszerzé-
sére volt elegendő. A Magyar Kupát 
viszont a csa-
patnak a klub 
történetében 
először sikerült 
elhódítania.

Szabó Géza 
edző a követ-
kezőket nyilat-
kozta: „A leg-
jobb nyolc közé 
akartunk erede-
tileg eljutni. A 
Videotonnal, az 
Olajbányásszal 
és a MÁV DAC-
cal kerültünk 

egy csoportba a 16 között. Idegenben 
legyőztük az NB II-es csapatokat, ami 
nem volt könnyű feladat, mert a Vi-
deoton nem bírt velük. A négyes dön-
tőben esélytelenek voltunk a három 
nagycsapattal szemben. Ez határtala-
nul megnyugtatott bennünket. Elha-
tároztuk, hogy megnehezítjük a Fe-
rencváros, a Vasas és az Újpesti Dózsa 
sorsát. Nem gondoltuk, hogy elsők le-
szünk, hanem azt, hogy esetleg vala-
melyiküket legyőzzük, s azzal tesszük 
le névjegyünket. A döntő azonban 
várakozáson felül jól sikerült. Ehhez 
egy kissé vissza kell kanyarodnom, 
oda, amikor a válogatottunk a görö-
gökkel emlékezetes mérkőzését vív-

ta. Mi, Diósgyőrben akkor úgy láttuk, 
csapatunk egy kicsit visszaesett a baj-
noki küzdelmekben. Ezért megnövel-
tük az edzésmunkát, s ez a későbbi-
ekben jótékonyan éreztette hatását. 
Végig bírtuk a bajnoki hajrát, amikor 
szerdán és szombaton is pályára kel-
lett lépnünk. Jó erőben érkeztünk az 
MNK négyes döntőjéhez is. Az Újpes-
ti Dózsa felett aratott győzelmünk az 
önbizalmunkat is erősítette. Bár ezu-
tán vesztettünk a Ferencváros ellen, 
úgy gondoltuk, hogy semleges pályán 
van esélyünk a Vasas ellen. A döntő 

mérkőzésen elsősorban akarásunk-
kal múltuk felül a nem sokkal koráb-
ban bajnoki címet szerzett piros-kék 
csapatot.”

A kupagyőztes csapat névsora a 
következő volt: Fekete László, Fele-

di László, Görgei János, Hajas Imre, 
Kerekes János, Kutasi László, Oláh 
Ferenc, Salamon József, Szabó Lász-
ló, Szalai István, Szántó Gábor, Ta-
tár György, Teodoru Borisz, Váradi 
Ottó, Veréb György.

A diósgyőri együttes ezt követően 
megismételte korábbi teljesítményét 
és 1980-ban ismét diadalmaskodott 

a magyar kupában, sőt 1981-ben is 
bejutott a döntőbe, ekkor azonban 
„csak” az ezüstérmet szerezte meg. 
Az 1978–79-es szezonban megszü-
letett a csapat ezredik élvonalbeli ta-
lálata, sor került a 800-dik NB I-es 

mérkőzésére és megszerezte a bajno-
ki bronzérmet. A DVTK 25–30 ez-
res nézőszámmal büszkélkedhetett 
és a magyar labdarúgás egyik meg-
határozó csapata volt. A bronzérmes 
csapat leggyakoribb összeállítása a 
következő volt: Veréb – Szántó, Sa-
lamon, Váradi, Kutasi – Oláh, Tatár, 
Görgei – Borostyán, Fükő, Fekete. 

A két magyarkupa-győzelem kö-
zötti időszakban a kezdő 11 szin-
te minden tagja rendelkezett vala-
milyen válogatottsággal. Előfordult, 
hogy az olimpiai válogatottban a di-
ósgyőriek mellett csak 2–3 „idegen” 
labdarúgó szerepelt. Az 1979. novem-
berében játszott mérkőzéseken 8–9 
játékos volt az olimpiai válogatott 
tagja. Ugyanakkor többen közülük 
egyben az „A” válogatott keretének a 
tagjai is voltak. 1979. szeptember 12-
én a Csehszlovákia (2–1), szeptember 
26-án az Ausztria (1–3) és október 17-
én a Finnország (3–1) elleni váloga-
tott mérkőzéseken a nemzeti csapat-
ban öt diósgyőri játékos szerepelt egy 
időben. Név szerint: Szántó, Salamon, 
Kutasi, Tatár és Borostyán.

A Zrinyi Ilona Gimnázium tornacsarnoka 
adott otthont múlt szombaton a Szalontai Zol-
tán emlékére megrendezett nemzetközi birkózó 
kupának. A megmérettetésen 274 induló és 24 

klub képviseltette magát. A csapatverseny első 
helyezettje a Diósgyőri Birkózó Club (DVTK) 
lett, második az Erzsébet SMTK, a harmadik 
helyet pedig az egri birkózók szerezték meg.

Sport Miskolci Napló8
A Diósgyőr aranycsapatának 
legendás korszaka

NEMZETKÖZI BIRKÓZÓ VERSENY,  
HAZAI SIKERREL

Megemlékezés Mindenszentekkor

Egy kis történelem (2. rész)

12 év után újra miskolci csapatnak szurkol-
hatnak a sakkbarátok az élvonalban. A DVTK 
újonc sakkcsapata vasárnap Budapesten, a 
Pénzügyőr vendégeként ült asztalhoz az NB 
I-es sakkbajnokság első fordulójában. A ven-
déglátókról tudni kell, hogy igen masszív csa-
pattal rendelkeztek (5 nagymester, 4 nemzet-
közi mester, 3 FIDE mester), tavaly a hatodik 
helyet szerezték meg az élvonalban és az első 
két helyezetten kívül senkitől nem szenvedtek 

7-5-nél nagyobb arányú vereséget. A DVTK 
ezúttal nem a legjobb összeállításában állt 
ki, azonban akik lehetőséget kaptak, igazi pi-
ros-fehér szívvel küzdöttek a mérkőzés folya-
mán. A végül megszületett a 7,5 – 4,5 arányú 
végeredmény a tabella 2. helyére repítette az 
újonc diósgyőrieket. A következő fordulóra 
november 13-án, 12 órai kezdettel kerül sor, 
amikor a Makó csapatával ütköznek meg a 
DVTK-sok a Hotel Palotában. (dvtk.eu)

Magabiztos győzelem a nyitányon

Robognak a lányok az élvonal felé

Tatár, Veréb és a többiek... nagy idők tanúi a stadion búcsúztatón



A fantasztikus ha-
zai közönség buzdí-
tása közepette vég-
telenül kiélezett és 
szoros csatát vívott 
egymással az Alu-
invent DVTK és a 
görög Olimpiakosz 
csütörtökön este a 
Generali Arénában. 
Az első hazai Euró-
pa Kupa-mérkőzésen 
csak az utolsó pil-
lanatban maradtak 
alul a piros-fehérek a 
sokkal magasabban 
jegyzett és jobb erők-
ből álló vendégekkel 
szemben. A tavalyi 
emlékezetes Európa 
Kupa-menetelés után 
idén először játszott 
hazai pályán nem-
zetközi mérkőzést 
az Aluinvent DVTK. 
A Generali Arénába  

hasonlóan az elmúlt 
hetek mérkőzéseihez, 
ezúttal is szépszámú, 
lelkes közönség láto-
gatott ki. (Női kosár-
labda Európa Kupa 
D csoport, 2. forduló: 
Aluinvent DVTK – 
Olimpiakosz Pireusz 
60-61) – Minden-
ki büszke lehet erre 
mérkőzésre, hiszen 
egy nagyon erős, női 
NBA-t és Euroligát 
megjárt játékoskeret-
tel rendelkező csapat 
ellen tudtunk egy na-
gyon jó meccset ját-
szani. Sajnos az utol-
só három percben a 
tapasztalat és a pá-
lyán eltöltött évek az 
Olimpiakosz javára 
döntöttek – értékelt 
Maikel López vezető-
edző.

Fordulatos mérkőzésen 
a hosszabbításban győzött 
múlt pénteken a DVTK Je-
gesmedvék csapata a Fe-
rencváros ellen, a MOL Liga 
alapszakasz soron követke-
ző mérkőzésén, ahol ezúttal 
is nagy iramú, komoly küz-
delmet, kemény összecsapást 
láthattak a szép számban ki-
látogató nézők. A hosszabbí-
tásban végül megérdemelten 
csikarták ki a győzelmet a 
Macik. (DVTK Jegesmed-
vék – Ferencváros 3-2) – Egy 
remek ellenfél ellen játszot-
tunk, amely rendkívül meg-
nehezítette dolgunkat. Erre 
is készültünk, a helyzeteink 
meg is voltak ahhoz, hogy 
rendes játékidőben is győz-
zünk, de mindkét oldalon 
remekeltek a kapusok. Örü-
lök, hogy végül hosszabbí-
tásban megnyertük a mecs-
cset. Köszönöm a szurkolók 

fantasztikus buzdítását, re-
mek volt ma is a hangulat 
– nyilatkozta Doug Bradley 
vezetőedző a dvtk.eu-nak. 
Két nappal később először 
látogatott a MOL Liga idei 
kiírásában a DVTK Jeges-
medvék csapata Debrecen-
be, ahol a szenzációsan védő 
Orlov vezetésével ezúttal a 
hazai csapat győzött. (DHK 
– DVTK Jegesmedvék 2-0.) 

A két csapatnak már meg-
van a közös története erre a 
szezonra. A debreceniek két-
szer is jártak már Miskolcon, 
a meccsek mindig parázs 
összecsapást hoztak, de ko-
rábban mindkét alkalommal 
a Macik győzedelmeskedtek. 
Most fordult a kocka, nem 
utolsósorban az ellenfél ka-
pusteljesítményének köszön-
hetően. 

A létesítmény múltjához méltó, 
fergeteges hangulatú, gólgazdag 
mérkőzésen búcsúztatták múlt 
szombaton a diósgyőri stadiont a 
szurkolók és a labdarúgók. 

Mint ismeretes, a DVTK - Ferencvá-
ros összecsapás volt az utolsó mérkőzés 
a régi stadionban, ezt követően átadták 
a területet a kivitelezőnek, hogy elkez-
dődhessen a bontás, majd az új stadion 
építése. A sporttörténelmi találkozó-
ra már négy nappal korábban elfogy-
tak a belépők, a szurkolók különleges 
látványosságokkal készültek, a DVTK 
labdarúgói egyedi feliratozású mezben 
léptek pályára, melyeket jótékony célú 

árverésre bocsátanak majd. A találko-
zó előtt Benczés Miklós sportigazgató 
köszöntötte Horváth Ferencet, aki a 
századik NB I-es mérkőzésén ülhetett 
vezetőedzőként a kispadon. 

A mérkőzés elején, nagy ováció kö-
zepette megjelentek a pályán a DVTK 
„nagy öregjei” is, az egykori arany-
csapat néhány tagja, hogy az esemény 
rangjához méltón, ők végezzék el a 
kezdőrúgást. Zengett a „Diósgyőr” 
biztatás, a DVTK lendületesen kezd-
te a mérkőzést, egy szerencsétlen ön-
gól azonban a 20. percben vezetéshez 
juttatta a Ferencvárost. Egy vendég-tá-
madás végén Vitalijs Jagodinskis ért 
szerencsétlenül bele egy jobb oldali 

beadásba, 
és a diós-
győri ka-

puba juttatta a labdát. (0-1) Ez kicsit 
visszavetette a DVTK lendületét, s 
tíz perc múlva kétgólosra nőtt a Fra-
di előnye - ezúttal Busai volt eredmé-
nyes. (0-2) Azonban sem a diósgyőri 
játékosok, sem a hazai szurkolók nem 
adták fel, zúgott a biztatás, s minden-
nek hamarosan meg is lett az ered-
ménye: a 42. percben szépíteni tudott 
a DVTK, a most is kitűnő formában 
játszó Novothny Soma révén. Előző-
leg Elek játszotta meg kitűnően a lab-
dát három ferencvárosi védő között, 
majd Nemesnek passzolt, aki Bognár-
hoz centerezett. Tőle kapta meg No-
vothny Soma az ötösön, aki tolt egyet 

a labdán, majd a kapuba lőtt. (1-2) Az 
első félidőben már nem változott az 
eredmény, a fordulást követően azon-
ban folytatódtak a diósgyőri rohamok, 
s az 58. percben Nono Delgado Villar 
bombagóljával sikerült kiegyenlíteni! 
Bognár passza után a 16-os előteréből 
tekert a jobb felső sarokba az idegen-
légiós. (2-2) Nem örülhettünk sokáig, 
a mérkőzés sajnos tartogatott még for-
dulatot: a 65. percben Hajnal bal oldali 
szöglete után Michal Nalepa érkezett 
pontosan, és a hosszú felső sarokba fe-
jelt. (2-3) Ezt követően egyre feszülteb-
bé vált a mérkőzés, a DVTK mindent 
egy lapra feltéve rohamozott, több ko-

moly lehetősége is volt a gólszerzésre, a 
Fradi játékosai pedig „keltek és feküd-
tek”, egyre többször kértek ápolást, 
hogy teljen az idő. Az utolsó percek-
ben a Ferencváros már biztosan őrizte 
minimális előnyét. A DVTK-nak sem 
kell szégyenkeznie, remek mérkőzé-
sen nagyot küzdöttek, kis szerencse 
kellett volna, hogy itthon tartsák a há-
rom pontot. Ezt a közönség is értékelte, 
amely a régi hangulatban ünnepelte a 
csapatot a mérkőzést követően. 

S innentől már a munkagépek zaja 
váltja fel a szurkolók biztatását a stadi-
onban, amelyet most láthattak utoljára 
a nézők a régi formájában. 

A sportbarátság és a határon túli magyarság összefogása az elsődleges 
célja az immár hagyományosnak számító Andrássy Kupa nemzetközi 
kispályás labdarúgó tornának. A napokban hét iskola diákjai, köztük 
felvidéki és erdélyi középiskolások vettek részt a kupán.

A torna elején Deák-Bárdos Mihály, 
Európa-bajnok birkózó, a Miskolc 
Városi Sportiskola szakmai vezetője 
és Molnár Péter, az Andrássy Gyula 
Szakgimnázium és Szakközépiskola 

igazgatója mondott köszöntőt.  Ered-
mények: 1. A Miskolci SZC Andrássy 
Gyula Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája I. csapata. 2. A Puskás Tivadar 
Szakközépiskola (Sepsiszentgyörgy, 

Erdély) II. csapata. 3. A Miskolci SZC 
Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája II. csapata. 4. Stred-
ná odborná škola – Szakközépisko-
la, Nagykapos (Felvidék) I. csapata. 5. 
Puskás Tivadar Szakközépiskola (Sep-
siszentgyörgy, Erdély) I. csapata. 6. 
Miskolci Herman Ottó Gimnázium. 7. 
Fráter György Katolikus Gimnázium, 
Miskolc. 
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EGY PONTON MÚLOTT…!

„PIROS-FEHÉRBE ÖLTÖZÖTT A VÁROS
EGYÜTT HARCOLUNK, MERT RÁNK  
EGY ÚJ KIHÍVÁS VÁR MOST…!”

Az Andrássyban maradt az Andrássy Kupa 

A Macik legyőzték a Fradit
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Miskolci NaplóHirdetés10
Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 
2016. 11. 05-től 2016. 11. 18-ig 

Fresh Sense készülék ut., 260 ml, 1767 Ft/l 459 Ft

Légfrissítő aerolsol, 300ml, (minden illat), 865 Ft/l 259 Ft

Silan öblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft

Quanto öblítő, 1 l 419 Ft

Ariel mosópor, 6 kg, 750 Ft/kg 4499 Ft

Sensil mosógél, 4 l, 275 Ft/l 1099 Ft

Jar mosogató, 0,9 l, 699 Ft/l 629 Ft    

Szavó penész elleni szer, 0,5 l, 2198 Ft/l 1099 Ft

Ajax általános lemosó, 1 l 499 Ft

Bref Power Aktiv, Blue Aktiv, duo pack, 299 Ft/db 599 Ft

Háztartási alu létrák érkeztek.                   

Szegett futó szőnyegek több méretben kaphatók.

Női, férfi kozmetikai ajándékcsomagok  
széles választékban kaphatók.
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! • 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. 

Apróhirdetés
36 éves, miskolci kedves fiatalem-
ber, komoly kapcsolatra megismer-
kedne egy kedves lánnyal, hölggyel. 
Tel.: 06-20/541-1859, gergo4367@
gmail.com.

Ha nincs segítsége a pici baba mel-
lett, hívja az Otthon Segítünk Ala-
pítványt. Önkéntes anyukák segítik 
egymást. miskolciotthonsegitunk@
gmail.com, 30 9058113

Eladó panel betongarázs ajtóval jó 
állapotban. Árammérővel szerelve.
Érdeklődni: Mészáros József, 00-36-
20/945-92-92. Irányár: 295 ezer Ft.

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

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

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

l  ADVENT GYŐRBEN  
ÉS PANNONHALMÁN :  
december 3. (szombat): 7.500 Ft/fő

l  ADVENT KRAKKÓBAN:  
december 10. (szombat): 9.500 Ft/fő

l  ADVENT ZÁGRÁBBAN ÉS EGY 
HANGULATOS MESEFALUBAN: 
december 3. (szombat): 12.500 Ft/fő

l  ADVENT ZAKOPÁNÉBAN:  
november  26. (szombat): 7.500 Ft/fő

l  ADVENT KISMARTONBAN  
ÉS FRAKNÓ VÁRÁBAN:  
november 27. (vasárnap): 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

. Lendítse fel ÜZLETÉT! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül Miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

Rendelésfelvétel: terjesztesmiskolc@gmail.com, 
illetve a 70/577-8148-as telefonszámon.

Első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

AKCIÓ!!!
KÉSZLETKIÁRUSÍTÁS  

PROFILVÁLTÁS MIATT.
Miskolc, Városháztéri Háztartási üzletben 

november 19-ig.
AKCIÓ 10-40%-OS  KEDVEZMÉNYEK:

Műszaki cikkek, rozsdamentes edények,  
Bonyhádi edények, egyéb konyhai  

kiegészítők. Háztartási  
és ami még az üzletben található.

Minden kedves vásárlót szeretettel várunk!

Saját méhészetből, minőségi, magyar

MÉZ, VIRÁGPOR, PROPOLISZ,
amit a MÉHÉSZ HÁZHOZ VISZ!

Megrendelés és érdeklődés: 
Lövey Attila méhész. tel: + 36-20-375-1544,

e-mail: attilalovey@gmail.com
Betekintés a méhek életébe és részletes árlista:

www.loveymeheszet.hu 
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PROGRAMAJÁNLÓ
Program

Miskolci Nemzeti Színház
November 6. 15 óra. Anna Karenina - roman-

tikus táncjáték. KAMARASZÍNÁZ. Déryné 
(Arany, ezüst) bérlet, Jegyvásárlás.

November 8. 14 óra. Csipike az óriástörpe 
– zenés mesejáték. KAMARA. Bérlet-
szünet Jegyvásárlás. 19 óra. Az ember 
tragédiája – dráma. NAGYSZÍNHÁZ. 
Egyetemi bérlet Jegyvásárlás.  19 óra. 
Bakkhánsnők - zenés bacchanália. JÁ-
TÉKSZÍN. Bősze György bérlet Jegyvá-
sárlás. 

November 9. 14 óra. Csipike az óriástör-
pe – zenés mesejáték. KAMARA. Bér-
letszünet. 18 óra. Viktória – operett. 
NAGYSZÍNHÁZ – Ferenczi ifj. bérlet 
Jegyvásárlás. 19 óra. Bakkhánsnők - 
zenés bacchanália. JÁTÉKSZÍN. Jegy-
vásárlás. 

November 10. 14 óra. Csipike az óriás-
törpe - zenés mesejáték. KAMARA. 
Nemecsek bérlet. 18 óra. Viktória – 
operett. NAGYSZÍNHÁZ. Schiller ifj. 
bérlet Jegyvásárlás. 19.30 Kivilágos 
Kivirradtig - Istvánnap két részben. 
KAMARA. Bérletszünet Jegyvásárlás.

November 11. 14 óra. Csipike az óriás-
törpe - zenés mesejáték. KAMARA. 
Óperenciás bérlet. 19 óra. Az ember 
tragédiája – dráma. NAGYSZÍNHÁZ. 
Földes ifj. bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. 
Bakkhánsnők - zenés bacchanália. JÁ-
TÉKSZÍN. Jegyvásárlás.

November 12. 14 óra. Csipike az óriástör-
pe - zenés mesejáték. KAMARA. Bérlet-
szünet Jegyvásárlás. 17 óra. QUIXOTE – 
táncelőadás. JÁTÉKSZÍN. Jegyvásárlás. 
19 óra. Az ember tragédiája – dráma. 
NAGYSZÍNHÁZ. Latinovits (Alap, arany, 
ezüst) bérlet Jegyvásárlás.

Kossuth utcai református templom
November 6. 18 óra. „Zenei hitvallásaink 

III - Protestáns zenei kincsek a magyar 
reformációban” - koncert. A refor-
máció fényében rendezett orgona és 

kamarazene közreműködői: Szotyori 
Nagy Gábor - orgona, Molnár Eszter - 
oboa, Nyakas Orolya - szoprán, Berke-
si Boglárka - alt.

Művészetek Háza
November 5. 17 óra. HANGOL MÁR A ZE-

NEKAR - A KALÁKA EGYÜTTES ÉS A 
MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR KÖ-
ZÖS KONCERTJE. 

November 9. 17 óra. EGÉSZSÉGMEGŐR-
ZÉS GYÓGYNÖVÉNYEKKEL - GYURI BÁ-
CSI TANÁCSAI. 

November 14. 19 óra. Szezonbérlet. Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar, Nemzeti 
Énekkar – karigazgató: Somos Csaba 
Hajnóczy Júlia-szoprán, Halmai Kata-
lin- alt, Brickner Szabolcs-tenor, Kovács 
István-basszus. Vezényel: Antal Má-
tyás.  F. Schubert: 4. c-moll “Tragikus” 
szimfónia F. Schubert: Asz-dúr mise

Thália-ház
November 8. 17 óra.  Operett-történetek 

(operettklub) - „Hol van az a nyár...” A 
miskolci színészmúzeum operettklub-
jának novemberi rendezvényén - az 
intézmény Latinovits Zoltán-kiállítás-
hoz kötődően - Lajtai Lajos népszerű 
dala, a „Hol van az a nyár…”, illetve a 
Régi nyár c. operett története áll. Ven-
dég Radnai Erika, a Miskolci Nemzeti 
Színház rendezőasszisztense.

MTA-MAB székház díszterme
November 8. 9 óra. Palóczy Emlékülés. 
Miskolci Galéria – Rákóczi-ház
November 8. 19 óra. A „Hassler Éneke-

gyüttes és barátai” sorozat követke-
ző rendezvénye. Vendég: Szűcs Péter 
a ME Műszaki Földtudományi Kar dé-
kánja. 

Belvárosi Liget
Minden pénteken 7-13 óráig: Belvárosi 

biovásár a Belvárosi Ligetben! Bioélel-
miszerek közvetlenül a termelőktől. A 
biopiac szervezője az Észak-Magyar-
ország Flórája Faunája Alapítvány.

Jakab Péter önkormányzati képviselő, lakos-
sági fogadóórát tart november 12-én (szomba-
ton) 9 órától, a Búza téri aluljárónál.

Dr. Kovács László önkormányzati képviselő, 
lakossági fogadóórát tart 2016. november 14-
én (hétfőn), 17 órától az Ady Endre Művelődési 
Házban. 
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November 7-től távhő-
vezeték építése miatt a Bu-
dai Nagy Antal - Hunfalvy 
Pál utca közötti területen 
forgalomkorlátozások, út-
lezárások lesznek. A tervek 
szerint december közepéig 
tartó munka eredményeként 
a Kaffka Margit Általános 
Iskola csatlakozik a környe-
zetbarát és olcsóbb távhőel-
látáshoz.

Az építés miatt novem-
ber 7-től előreláthatólag no-
vember 30-ig lezárásra kerül 
a Budai Nagy Antal utca 1 

- 4. szám közötti és a Hun-
falvy Pál u. 6. szám előtti út-
szakasz. A Budai Nagy Antal 
utca lezárt részét, a Doroty-
tya utca – Szinyei Merse Pál 
utca – Erdélyi utca felé lehet 
kerülni. A Hunfalvy Pál utca 
a Diósgyőri Gimnázium mel-
lett lévő, a munkálatok idejé-
re kétirányúsított szervízúton 
közelíthető meg. A LÁEV 
kisvasúthoz autóval érkezők 
részére az Irinyi János és a 
Kempelen Farkas utcai par-
kolót javasoljuk – a KRESZ 
előírásai szerint – parkolás-

ra.  A munkavégzéssel érin-
tett közterületet, járdát, úttes-
tet a munkavégzést követően 
a lehető leghamarabb, ha kell 
szakaszosan is helyreállítja a 
szerződött vállalkozó. A kör-
nyéken az utómunkálatok de-
cember végéig tartanak. Az 
általános iskola a fűtést de-
cember közepéig a szokott 
módon biztosítja, a távhőve-
zeték iskolai hőközponthoz 
történő csatlakozása után vi-
szont már a MIHŐ Kft. vég-
zi az épület fűtés- és melegvíz 
szolgáltatását.

Időszakos forgalomkorlátozások

Lecserélik a szalagkorlátokat

A DVTK első osztályú labda-
rúgó csapata szombaton 15:30-
tól Budapesten játszik, a Bu-
dapest Honvéd vendégeként 
az OTP Bank Liga 15. fordu-
lójában. A DVTK tartalék és a 
DVTK női nagypályás labdarú-
gó csapata egyaránt idegenben 
vendégszerepel november első 

hétvégéjén. Az Aluinvent DVTK 
kosárlabdázói két tétmérkőzést 
játszanak a napokban. Csütör-
tökön Európa Kupa mérkőzé-
sen a görög Olimpiakosz gárdá-
ját látta vendégül Maikel López 
együttese, míg vasárnap este az 
MTK érkezik a Generali Aré-
nába. A DVTK Jegesmedvék 

jégkorongozói az elmúlt hetek 
feszített programja után kicsit 
lazulhatnak, a válogatott szünet 
alatt a vasárnapot leszámítva pi-
henőt kaptak Hajós Rolandék. A 
DVTK-Volán II. és a DVTK-Vo-
lán harmadik számú asztalite-
nisz csapata is hazai környezet-
ben ragad ütőt szombaton.

Az újgyőri Szent Imre temp-
lom búcsúját 6-án, vasárnap, a 
fél 11 órai szentmise kereté-
ben ünneplik meg. A mino-
rita templomban 11-én, pén-
teken 19 órától rendezik meg 
a társkeresők imaóráját. Jövő 
vasárnap, 13-án 15 órától a 
Fráter György Katolikus Gim-
názium szentmiséjét tartják a 

templomban. A görögkatoli-
kus templomok programjai: 
november hónapban a püspö-
ki székesegyházban a hétköz-
nap esti Szent Liturgiákat (18 
óra) az elhunytakért végzik. A 
püspöki székesegyház szertar-
tási rendje a következő helyen 
olvasható: www.búza-tér.hu/
szertartasok.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Miskolcról indult nemrégiben  
a III. Nagyvárosi zarándoklat Sajópálfalára,  
a Csodatévő Kegykép búcsújára

A klímaváltozás miatt a 
lombhullás időpontja egyre in-
kább kitolódik a téli hónapokra. 
Ehhez alkalmazkodva a MiRe-
HuKöz Nonprofit Kft. a lakos-
ság minél magasabb színvonalú 
kiszolgálása érdekében a ház-

hoz menő rendszerű zöldhulla-
dék gyűjtését legalább novem-
ber végéig - a vegetációs időszak 
végéig - biztosítani fogja. A vég-
ső határidőt a valós időjárási vi-
szonyok határozzák majd meg. 
A zöldhulladék-gyűjtés befeje-

zésének időpontjáról a MiRe-
HuKöz Nonprofit Kft. időben 
értesíteni fogja a lakosságot, 
azért, hogy még a tél beállta 
előtt mindenkinek lehetősége 
legyen a zöldhulladék kihelye-
zésére és elszállíttatására.

FOLYAMATOS A ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS 

A DVTK-CSAPATOK PROGRAMJAI 

Mivel a 43-as és 44-es já-
ratok útvonala és megálló-
helyei sok helyen azonosak, 
az MVK Zrt. a járatokat vi-

szonylatpárnak minősítet-
te. Ezért novembert 4-től a 
korábban megvásárolt 43-
as és 44-es járatokra váltott 

egyvonalas bérlet mindkét 
viszonylaton egyformán ér-
vényes – tájékoztatott a köz-
lekedési társaság.

Két járatra érvényesek a bérletek

Idén negyven éves a miskolci 
Gyermekegészségügyi Köz-
pont, a modellértékű intéz-
ményben a gyermekgyógyá-
szat valamennyi szakterülete 
képviselteti magát. A jubileu-
mot nemrégiben gálaműsor-
ral is megünnepelték a Mis-
kolci Nemzeti Színházban.

Az 1976. novemberében 
megnyílt központ mára egy 
oktatói bázis, a magyar egész-
ségügy egyik fellegvára lett. 
Csiba Gábor, a B.-A.-Z. Me-

gyei Kórház főigazgató-főor-
vosa elmondta, egymilliárdos 
beruházást terveznek az intéz-
ményben. Ez elsősorban bel-
ső átalakítást jelent, illetve, 
hogy a GYEK-et egy zárt fo-
lyosón keresztül összekötjük 
a Csillagpont épülettel. A jö-
vőben pályázati forrásból ki-
építik a gyermekpszichiátriai 
fekvőbeteg osztályt és kiemelt 
kormányprogramként a gyer-
mekrehabilitáció is megújul, 
emellett lehetőség lesz az épület 
külső energetikai felújítására.

Pelczné Gáll Ildikó, az Eu-
rópai Parlament alelnöke kö-
szöntőjében úgy fogalmazott: 
negyven év hosszú idő egy em-
ber életében is. Ez alatt az idő 
alatt ez a Gyermekegészség-
ügyi Központ nemcsak Mis-
kolcon, nemcsak az országban, 
hanem nemzetközi szinten is 
nagyon magas elismertségre 
tett szert. Mostanra egyfajta tu-
dományos centrummá alakult. 
Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő kiemelte, a kormány 
mindent megtesz azért, hogy 
az intézmény korszerű legyen 
és folyamatosan megújuljon. 
Vannak új projektek, amelyek 
az intézmény hosszú távú fej-
lődésére is biztosítékot jelen-
tenek. Hat kiemelkedő kór-
házból ez lesz az egyik, ahol 
sürgősségi és baleseti fejlesz-
tések fognak megvalósulni. – 

Köszönetemet és hálámat sze-
retném kifejezni azoknak, akik 
létrehozták ezt az intézményt 
és gyógyították a gyereke-
ket, legyenek orvosok, ápolók 
vagy más egészségügyi dolgo-
zók – hangoztatta Csöbör Ka-
talin.  – Nincs fontosabb dolog 
a családban, mint kilábalni egy 
betegségből, és nincs annál na-
gyobb öröm, mint amikor ez 
sikerül – erről már Kiss Gábor 
alpolgármester beszélt, kiemel-
ve, hogy amikor a gyermeke-
inkről van szó, ez még fonto-
sabbá válik. Ez az intézmény 
az elmúlt időszakban nagyon 
jelentős eredményeket ért el. 
Engem lenyűgözött az, hogy a 
negyven év során félmillió kis 
beteg feküdt a GYEK-ben és 
több mint ötmillió gyermeket 
láttak el járóbetegként – tette 
hozzá az alpolgármester

„Majd’ egy emberöltő a gyermekekért”
Negyvenéves a Gyermekegészségügyi Központ

Lecseréli a szalagkorlátokat 
a Miskolctapolcai úton a Mis-
kolci Városgazda Nonprofit 
Kft. A munkák a Tapolcai el-
ágazástól kezdődően a vasúti 
felüljáró buszmegállóig tarta-

nak, a belváros irányában. A 
munkálatok miatt november 
4-én és 5-én, 8–17 óra között 
a belváros irányába haladó 
forgalmi sávot szakaszosan 
lezárják. (Egyszerre mindig 

kb. 50 méteren). Az idősza-
kos forgalomkorlátozás miatt 
a fenti időpontok között las-
sabb haladásra kell számítani, 
fokozott óvatossággal közle-
kedjenek. 
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Határon átívelő gyakorlat
A határokon átnyúló bű-

nözés elleni eredményes fel-
lépés érdekében közös gya-
korlatot tartott a napokban az 
Encsi Rendőrkapitányság és a Kassai Kerületi Rendőr Igazgatóság. 
A felvidéki területről, Valaliky községből kiinduló üldözési gyakor-
lat a magyarországi Garadna településnél ért véget, ahol a fikció sze-
rint a közös intézkedések eredményeként az együttműködő rendőri 
erők autóval menekülő gépjármű-tolvajokat fogtak el. Az akció cél-
jai között szerepelt az együttműködő felek közötti kommunikáció 
hatékonyságának növelése, a rendelkezésre álló erők, eszközök és az 
éles helyzetekben bevezetendő, szükséges intézkedések begyakorlása. 
Az akcióban magyar részről a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Tevékenységirányítási Központja, az Encsi Rendőrkapitányság, 
továbbá a Sátoraljaújhelyi Magyar-Szlovák Kapcsolattartási Szolgá-
lati Hely, szlovák részről pedig a Kassai Kerületi Rendőr Igazgatóság 
munkatársai vettek részt.

Elfogták a temetői tolvajokat
Idén sem mindenki volt tekintettel a kegyeleti megemlékezésekre, 

Mindenszentekre. A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság lopás bűn-
tett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást 
B. László 26 éves helyi lakossal és 15 éves öccsével szemben. A gya-
núsítottak október 30-án, délután két óra körül a sátoraljaújhelyi te-
metőben eltulajdonították egy szerettei sírját gondozó 73 éves néni 
táskáját benne annak személyes irataival, bankkártyájával, mobiltele-
fonjával és több tízezer forint készpénzével együtt. A bejelentést köve-
tően a rendőrök azonnal megkezdték az elkövetők felkutatását és egy 
óra alatt azonosították, majd el is fogták a tolvajokat. A gyanúsítottak 
beismerő vallomást tettek a nyomozóknak. 

Ketten haltak meg  
a lakástűzben

Kigyulladt, majd teljes 
terjedelmében égni kezdett 
egy vályog építésű paraszt-

ház Mezőkeresztesen, a Batthyány utcában október 29-én este. A ka-
tasztrófavédelem tájékoztatása szerint a káresethez a mezőkövesdi és 
a mezőcsáti hivatásos tűzoltókat, valamint a katasztrófavédelmi mű-
veleti szolgálatot riasztották. Az egységek három vízsugárral oltották 
el a tüzet. Az épület átvizsgálása során a tűzoltók két elhunytat ta-
láltak az ingatlanban. A tűz keletkezési okát vizsgálják a hatóságok.

A kerékpárosok biztonságáért
A B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti 

Osztálya és a B.-A.-Z. Megyei Balesetmegelőzési Bizottság november 
7-e 18-a között úgynevezett „Láthatósági kampányt” szervez azok-
ban a városokban, ahol jellemző a kerékpáros közlekedés. A cél azon 
közlekedési balesetek megelőzése, amelyek során hiányos felszerelt-
ségű, kivilágítatlan, sok esetben még fényvisszaverő eszközzel sem 
rendelkező kerékpárosok, illetve gyalogosok válhatnak áldozattá. A 
kampány helyszínei Encs, Kazincbarcika, Ózd és Tiszaújváros, illetve 
illetékességi területeik. 

Pénztárca-tolvajokat keres a rendőrség 
A Miskolci Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének gyanú-

ja miatt folytat büntetőeljárást ismeretlen személlyel szemben, aki 
szeptember 20-án dél körül Miskolcon, egy szakképző iskola osz-
tályterméből eltulajdonította egy kazincbarcikai nő pénztárcáját és 
bankkártyáját. A bűncselekmény elkövetése után két férfi egy élelmi-
szerboltban és egy italboltban használta a bankkártyát. A férfiakról 
az italkimérés biztonsági kamerája felvételeket készített. A rendőrség 
kéri, aki a képeken látható férfiakat felismeri, kilétükről, tartózko-
dási helyéről tud, jelentkezzen 
személyesen a Miskolci Ren-
dőrkapitányságon (3525 Mis-
kolc, Fábián kapu 4.), vagy te-
lefonon hivatali munkaidőben 
a 46/514-511-es telefonszámon. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Te-
vékenység-irányítási Központja 
a nap 24 órájában hívható 06-
46/514-506-os telefonszámon. 

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Nem akar tudomást venni egy 
problémáról, mert fél, ha most erre is időt szakít, nem végez 
a korábbi terveivel. Ezt a terhet azonban nem lehet csak úgy a 

szőnyeg alá söpörni, jobban jár, ha most foglalkozik vele.  

Bika (április 21 – május 20) Ritka alkalom, amikor valaki Önt 
segíti ki, és nem fordítva történik, de most erre lesz majd példa 
és bevallhatja, jól jön ez a kis könnyebbség. Így legalább lesz 

érkezése néhány fontosabb dologgal is foglalkozni.

Ikrek (május 21 – június 21) Valaki érdekes ötletet vet fel. 
Aztán úgy tűnik, nem akar különösebben foglalkozni az ebben 
rejlő lehetőségekkel, az Ön fantáziáját azonban megragadja a 

dolog. Jól érzi, hogy most érdemes időt szakítani erre. 

Rák (június 22 – július 22) Valaki olyat mondhat, ami rosz-
szul esik, és talán jobban a szívére veszi, mint kellene. Ez 
azonban nem feltétlenül az Ön hibája és ha úgy érzi, jogos a 

sérelme, csendes duzzogás helyett inkább álljon ki magáért. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) A büszkesége sokszor 
mentette már meg kétes helyzetektől, most azonban lehet, 
hogy megakadályozhatja valamiben. Önnek kell mérlegelnie, 

hogy megéri-e kivételesen kompromisszumot kötni. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) A héten hozott dönté-
sei események egész láncolatát indíthatják el, ezért nagyon nem 
mindegy, hogy mire alapozza őket. Legyen pontos és gondolja át 

minden lépését, mert könnyen lehet, hogy nem lesz már visszaút.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Sokkal jobb telje-
sítményt vár el magától, pedig talán mindenki más elégedett 
Önnel. A héten mégis nagyon keményen dolgozhat azért, hogy 

megfeleljen önmaga elvárásainak, ez végül elégedettséggel tölti majd el.

Skorpió (október 24 – november 22) Úgy érzed, lemarad 
valamiről, elrepül Ön mellett az idő, és nem kapta meg azokat a 
lehetőségeket, amiket szeretett volna. Ne feledje, hogy a sorsa 

a saját kezedben van és még nem késő változtatni a lehetőségein.

Nyilas (november 23 – december 21) Egy váratlan esemény 
miatt kell félbehagynia azt, amin eddig dolgozott, a felborult ter-
veit pedig nehéz lesz visszaterelni a megszokott kerékvágásba. 

De talán nem is kell, elég, ha átértékel néhány ügyet.

Bak (december 22 – január 20) Hiába próbál tisztára mosni 
valamit, az érzés már sohasem lesz a régi. A változás nem tarto-
zik a kedvenc dolgai közé, most mégis kénytelen lesz elfogadni 

az új körülményeket. Főleg, ha úgy érzi, nincs mit veszítenie.

Vízöntő (január 21 – február 19) Hiába mozgat meg minden 
követ, ha valakitől nem kapja meg azt a segítséget, amire a céljai 
eléréséhez szüksége lenne. Lehet, hogy most csak a maga erejére 

támaszkodhat, bár így kevesebbel kell beérnie.

Halak (február 20 – március 20) Ismeretlen vizekre evez a 
héten, és élvezi, hogy új kalandok, új kihívások és új élmények 
várják. Szüksége is volt már erre a felpezsdülésre, a pozitív ha-

tás az élete számos területén azonnal meg is mutatkozik majd.

FORRÓ NYOMON

Úgynevezett Lemur Fesztiválnak adott otthont múlt szombaton 
a Miskolci Állatkert. A rendezvény fő célja az volt, hogy megismer-
tesse az érdeklődőket Madagaszkár egyik legismertebb, egyben 
legveszélyeztetettebb állatcsoportjának számító lemurokkal. Mint 
látható, az állatkák nem illetődtek meg a felhajtástól, képünkön 
egyikük épp a Miskolc Televízió kamerájával köt közelebbi isme-
retséget.

Lemur Fesztivál

A hét fotója
VÉGH CSABA   

FELVÉTELE

Emlékezetes mérkőzésen búcsúztatták el a régi stadiont múlt szombaton a focisták és a drukkerek. Noha a DVTK-nak végül 
nem sikerült győznie a Ferencváros ellen, a búcsúmérkőzésen nem volt hiány fordulatokban, izgalmas, drámai pillanatokban. 
A legendás diósgyőri szurkolók ismét kitettek magukért, fergeteges volt a hangulat, számos meglepetéssel idézték fel a DVTK 
múltját, azokat a sikeres helyi focistákat, akik mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a diósgyőri aréna szinte kultikus hellyé 
vált az elmúlt évtizedekben.                                                                                                                                         FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

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

A forradalom helyszínei 
4

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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