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Rock-
fesztivál

Az 1973-as, miskolci rock-
fesztiválra emlékeznek az Er-
zsébet téren. Az évfordulós 
rockbulira meghívták a 40 
évvel ezelőtti „magyar Wood-
stock” fellépőit is.

Múlt és jeleN | 8. oldal

sztáRpaRádé
a NépkeRtbeN!

Mindent rendben talált a fogyasztóvédelmi felügyelőség a 
Miskolci Hőszolgáltató Kft.-nél. A vizsgálat a rezsicsökkentés 
számlában való megjelenítésére vonatkozott. A hatóság a vizs-
gálat során megállapította, hogy a miskolci szolgáltató eleget 
tett a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló törvényben foglalt 
tájékoztatási kötelezettségének. Nyíri László, a MIHŐ Kft. ügy-
vezető igazgatója elmondta: rendkívül fontos, hogy azok a mis-
kolci lakosok, akik a távhőszolgáltatást veszik igénybe, pontos, 
mindenre kiterjedő tájékoztatást kapjanak a számlázások terü-
letén is. 

3. oldal

Miskolcon is 
a Fideszben bíznak

Közvélemény-kutatást végzett a Miskolci Egyetem BTK Politikatu-
dományi Intézete Miskolcon a nyári szünetben. Ennek eredményeiből 
egyebek mellett kiderül, hogy a miskolciak többsége jelenleg is a Fideszt 
tartja a leginkább kormányképes politikai erőnek.                            2. oldal

A MIHŐ-nél 
minden 

rendben!

Miskolci Napló
Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

Tízezreket szórakoztattak a magyar és külföldi sztárfellépők múlt hétvégén, 
a Miskolci Sörfesztiválon. A négynapos rendezvényen közel 70 000 látogató 
fordult meg, és mintegy 100 ezer liter sör fogyott el. A legnagyobb sikert a 
Hooligans, az Edda, Fenyő Miklós és DJ Bobo koncertje aratta.          4. oldal

HogyaN tovább, baloldal?

?
HogyaN

?
 tovább, baloldal?

? Nem tudott megegyezni a közös vá-
lasztási részvételben a Magyar Szocia-
lista Párt és a Demokratikus Koalíció. 
Helyi MSZP-s és DK-s politikusokat kér-
deztünk, mi a véleményük erről, és ho-
gyan befolyásolhatja ez a baloldal mis-
kolci választási szereplését.

2. oldal

tizedik alkalommal várják a filmbarátokat 

Miskolci Napló

5. oldal
MegNyílt a jaMesoN CiNeFest

Lát-e a jeLenLegi eLLenzéki poLitikai pártok között oLyat, 
aki jobban kormányozná az országot, mint a jeLenLegi kormány? (%)



Miskolcon is a Fideszben 
bíznak 
A Miskolci Egyetem BTK Politi-
katudományi Intézete politikai 
közvélemény-kutatást végzett po-
litológus, jogász- és közgazdász 
hallgatók bevonásával Miskolcon 
a nyári szünetben. Az adatfelvétel 
július első felétől szeptember elejé-
ig tartott és többlépcsős, rétegzett, 
véletlen mintavételi eljárással, 1000 
fő megkérdezésével történt. A kuta-
tásban részt vevő hallgatók szakmai 
gyakorlatként végezték a kérdőíves 
kutatást.

A válaszok eredményének elemzé-
sére Fekete Sándor politológust kér-
tük fel.

– Általánosságban az látszik ezek-
ből a számokból, hogy – a korábbi-
aktól eltérően – a miskolci közvéle-
mény-kutatási adatok tökéletesen 
rímelnek az országos adatokra. Ko-
rábban mindig jobban szerepelt a 
baloldal a helyi felméréseken, mint 
az országosokon, Miskolc hagyo-
mányosan erős baloldali bázisnak 
számított. Most azonban ez megvál-
tozott, és a helyi felmérés számai ösz-
szecsengenek az országoséval. 

Fekete Sándor értékelése szerint 
ezek a számok nagyon pozitívak. 
Azonban azt is hozzátette, a helyha-
tósági választásokig hátra lévő egy 
év alatt az országos politikában is 
sok minden változhat, ami kihathat 
a helyi közéletre is. 

Kriza Ákos számára polgármes-
terként tíz százalékos előnyben lenni 
egy évvel a választások előtt remény-

keltő szituáció. De kemény munkára 
van szükség ezeknek a számoknak a 
megtartása érdekében – fogalmazott 
a politológus. 

Azt is hozzátette: az, hogy 22 szá-
zalék nem tudja, vagy nem válaszol, 
nem rossz adat, országos felmérések-
ben ez jelenleg 44 százalék. 

– Döntően a választások előtti utol-
só három hónap határozza meg az 
eredményt. Ez a felmérés leginkább 
azért érdekes, mert jelzi a minden-
kori politikai szereplők számára, mit 
kell csinálniuk, milyen erős, milyen 
felépítésű kampányt érdemes folytat-
niuk – tette hozzá Fekete Sándor.

2 Közélet/politika
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Baloldali erőviszonyok
A szervezetileg szanaszét törede-

zett magyar politikai baloldal kép-
viselői eddig az összefogásban lát-
ták a garanciát arra, hogy a 2014-es 
választásokon legyőzik Orbán Vik-
tort. Miközben minden eszközzel 
támadták Orbánt és kormányát, 
azt mondták, hogy az ország érde-
kében a legszélesebb körű balolda-
li összefogásra van szükség. Mára 
nyilvánvalóvá vált, hogy a két leg-
nagyobb baloldali párt – az MSZP 
és az Együtt 2014-PM szövetség – 
sem képes a teljes körű együttmű-
ködésre, ami oda vezetett, hogy 
csak az egyéni jelölteket támogatja 
mind a két párt, de a listán külön 
indulnak. A jelentős amerikai hát-
tértámogatással rendelkező Baj-
nai Gordon ezt követően gyorsan 
elvetette a baloldali népfrontról 
szőtt álmokat, és közölte: ők senki-
vel sem tárgyalnak. A Mesterházy 
Attila vezette MSZP ennél látszó-

lag rugalmasabb-
nak mutatkozott, 
ők készek voltak a 
tárgyalásra. Elő-
ször a Gyurcsány 
Ferenc vezette De-
mokratikus Koalí-
ció nevű formáció küldöttségét fo-
gadták, ám gyorsan kiderült, hogy 
nem a megegyezés szándékával. 
Nem járt jobban a Liberálisok– 
Magyar Liberális Párt sem: Fodor 
Gábor naivitásból származó érvei 
sem hatották meg az egyre rende-
zettebbnek tűnő MSZP-t. A szoci-
alisták a maguk szempontjából va-
lószínűleg helyesen mérték fel, hogy 
az olyan csekély társadalmi támo-
gatottsággal rendelkező pártok és 
személyek, mint Gyurcsány Ferenc 
vagy Fodor Gábor többet visznek, 
mint amennyit hoznak.

De mindez még változhat.
TóTh Gy. LászLó

Nem engedik el a kezüket
Miskolcon tartott sajtótájékoztatót 
Selmeczi Gabriella, a Fidesz szóvi-
vője és Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő, a hátrányos helyzetű 
fiatalok támogatásáról.

– Ezek a fiatalok  nincsenek egye-
dül a Fidesz-kormány számos mó-
don segíti őket – emelte ki Selmeczi 
Gabriella. A hátrányos és halmo-
zottan hátrányos helyzetű szakis-
kolai tanulók havonta akár 7–13 
ezer forint ösztöndíjat is kaphatnak. 
A Gyurcsány–Bajnai-kormányok 

ezekkel a fiatalokkal nem törődtek. 
A szocialistákkal ellentétben a Fi-
desz-kormány nem engedi el a hát-
rányos helyzetűek kezét sem – tette 
hozzá Csöbör Katalin. 

Gyurcsány az ellenzéket már biztosan megosztotta
Eredménytelenül zárultak az 
MSZP és a DK tárgyalásai – ezt 
Gyurcsány Ferenc, a Demokrati-
kus Koalíció elnöke jelentette be 
kedden. Az MSZP szerint a DK-
nak vállalhatatlan követelései vol-
tak. Emellett személyi kifogásokat 
fogalmaztak meg a DK vezetői-
vel szemben, Gyurcsányt például 
Mesterházy Attila szocialista elnök 
megosztó személyiségnek tartja. 

Gyurcsány Ferenc – miután az 
MSZP és a DK vezetői egy órán át 
tárgyaltak a szocialista párt Jókai 
utcai székházában – elmondta: az 
MSZP által kínáltak egy „mérsékelt” 
választási eredmény esetén kéttagú 
DK-frakció létrejöttét jelenthették 
volna a kétszáz fős parlamentben.

Kifogásokat fogalmaztak meg 
nemcsak vele, hanem a DK többi 
vezetőjével, így Molnár Csabával, 
Vadai Ágnessel és Varju Lászlóval 
szemben is, mondta, hozzátéve: azt 
is feltételül szabta volna az MSZP, 
hogy a DK nem képviselheti önálló-
an a politikáját azokban a kérdések-
ben, ahol az eltér a szocialistákétól és 
az Együtt-PM szövetségétől.

– Azokon a pontokon, ahol mi 
mást gondolunk Magyarországról, 
fogjuk be a szánkat. Ez egy nagyon 
nehéz teher lenne – fogalmazott.

Bírálta azt is, hogy a szocialisták 
egyoldalú vétójogot szerettek volna a 
DK jelöltjeivel kapcsolatban.

– Nem könnyen elfogadható (...), 
hogy úgy alkossunk közös listát, 
hogy nem képviselhetjük a politi-
kánkat, vezetőink nem lehetnek raj-
ta a listán, hogy a másik fél egyoldalú 
vétót kap. Ez olyan megalázó, aláve-
tett helyzetet eredményezne, ami 
nem elfogadható – jelentette ki.

A DK-nak a 106 választókerület-
ből 80-ban van meg a jelöltje, de arra 
számítanak, hogy az összes körzet-
ben el tudnak indulni – közölte. Hoz-
zátette, tudja, hogy a külön indulás 
érdemben rontja az ellenzék válasz-
tási esélyeit, de ez közös felelősség, ők 
pedig a megegyezésre törekedtek.

Az egyeztetés után az MSZP köz-
leményben ismertette a szocialisták 
álláspontját. Annak indoklásaként, 

hogy a DK-s jelöltek személyéről elő-
zetes egyeztetést akartak, azt írták: 
„a Demokratikus Koalíció politiku-
sai 2011-ben távozásukkal az MSZP 
több helyi és megyei szervezetében 
máig ható konfliktust okoztak”.

Mesterházy Attila pártelnök ked-
den egy fórumon, baloldali szim-
patizánsok előtt is beszélt a tárgya-
lásokról. Azt mondta, az MSZP 
Gyurcsány Ferenc megosztó szemé-
lyisége miatt nem egyezett bele, hogy 
a Demokratikus Koalíció elnöke a 
szocialisták támogatásával induljon 
a 2014-es választáson. Ezt azzal ma-
gyarázta, hogy a kormányváltáshoz 
bizonytalan szavazókat is meg kell 
nyerni, a szocialisták pedig úgy ítél-
ték meg, Gyurcsány Ferenc indulása 
távolítana ettől a céltól.

Közölte, nem kifogásolták, hogy a 
DK a második helyet kérte a listán, 
csak azt, hogy Gyurcsány Ferenc 
akarta betölteni. Emellett azt sem 
tartották elfogadhatónak, hogy ne 
legyen beleszólásuk abba, a DK kiket 
jelöl az egyéni körzetekben. 

Úgy fogalmazott: a DK társadalmi 
támogatottságához képest túlzó ké-
réseket, elvárásokat támasztott.

*
Körlevélben kérte a Demokrati-

kus Koalíció tagjait Gyurcsány Fe-
renc pártelnök, hogy ne kössenek 

alkut a szocialistákkal derül ki az 
Origo birtokába került levélből. 

Lát-e a jelenlegi ellenzéki politikai pártok között olyat,  
aki jobban kormányozná az országot, mint a jelenlegi kormány? (%)

SIMon GáBor  
(MSZP, Miskolc városi 

elnök)

Ez a döntés kifejezetten az or-
szággyűlési választásokról szólt. 
Mivel az érdekeink közösek – a 
jelenlegi kormány leváltása – ez 
már egyfajta együttműködés. 
Ezek megvalósítását nem közös 
jelöltek indításával képzelte el a 
két szervezet, nem tudtak megál-
lapodni fontos, közös pontokban, 
tartalmi, személyes kérdésekben. 
Én nem úgy fogalmaznék, hogy 
nem működünk együtt, hiszen az 
ország számos pontján – Miskol-
con is – együttműködik az MSZP 
és a DK,  közös frakcióban fejti ki 
tevékenységét. 

FAZEKAS CSABA, 
a Politikatudományi 

Intézet vezetője

Az egyfordulós választá-
si rendszer egyik legfontosabb 
következménye, hogy megne-
hezíti az azonos oldalakon be-
lüli versengést. Az MSZP és 
az Együtt-2014 megállapodása 
már azt mutatta, hogy a demok-
ratikus ellenzék pártjai még-
is vállalják ennek a kockázatát. 
A teljesen önállóan induló DK 
ugyanazt a kormányváltásban 
érdekelt választói közönséget 
szólítja meg. Nagy kérdés a DK 
valódi támogatottsága, szerin-
tem nagyobb, mint a felmérések 
sugallják, ráadásul a kormány-
nyal szembeni következetes, 
„kemény” ellenzékiség még akár 
növelheti is azt. Az egyéni kör-
zetekben a kormányváltó szava-
zatok megosztása bizonyosan a 
Fidesznek kedvez, ezért azt hi-
szem, hogy végül lesznek majd 
helyek, ahol ellenzékiek nem in-
dulnak egymás ellen. 

ToMPA SánDor, 
DK

Az, hogy nem állítunk az 
MSZP-vel közös listát, csak 
egy folyamat egy állomása, 
nem az együttműködés végét 
jelenti. A DK és az MSZP kö-
zött programszinten egyetér-
tés van, közösen dolgozunk 
számos ponton, tény, hogy kü-
lön jelölteket fogunk állítani, 
azonban még hosszú az idő 
áprilisig. – Az együttműködés 
helyi szinten megvalósul. Kö-
zösen dolgozunk, ha megnéz-
zük az elmúlt két évet, szinte 
nagyítóval kell keresni olyan 
helyi kérdéseket, melyekben 
nem értettünk egyet. 
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Miskolci Napló – A város lapja Otthonunk Miskolc

Mindent rendben talált a fo-
gyasztóvédelmi felügyelőség a 
Miskolci Hőszolgáltató Kft.-nél. A vizsgálat a rezsicsök-
kentés számlában való megjelenítésére vonatkozott.

Ahogy az országban mindenhol, úgy megyénkben is el-
lenőrzéseket tartanak. A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége augusztus 13-án ment ki 
a Miskolci Hőszolgáltató Kft. telephelyére, ahol helyszíni 
hatósági ellenőrzést végzett. A rezsitörvény hatálybalépé-
sét követően kibocsátott számlák egy-egy példányát, vala-
mint a mellé megküldött tájékoztatók tartalmát vizsgálta 
a hatóság. 

A felügyelőség a vizsgálat során megállapította, hogy a 
szolgáltató eleget tett a rezsicsökkentés végrehajtásáról szó-

ló törvényben foglalt tájékoztatási kötelezett-
ségének. A hőszolgáltatónál tehát ezen a téren is 

minden rendben van.
Nyíri László, a MIHŐ Kft. ügyvezető igazgatója elmond-

ta: ez esetben is rendkívül fontos volt, hogy azok a miskol-
ciak, akik a távhőszolgáltatást veszik igénybe, pontos, min-
denre kiterjedő tájékoztatást kapjanak. 

„Így a távhő árának tíz százalékos csökkentésénél is ki-
fejezetten figyeltünk a pontos és közérthető tájékoztatásra, 
jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve. A jogszabályi 
előírások betartását a hatóság vizsgálata is megerősítette, 
ami azért is nagyon fontos, mert több mint 30 ezer miskol-
ci lakásban vagyunk jelen szolgáltatásunkkal” – tette hozzá 
az igazgató.

 H. I.

Halad a munka 
a Patak utcán
Javában tart a földkiemelés, a 
leendő mélygarázs helyének mé-
lyítése a Patak utcán. A munkák 
során mintegy tizenötezer köb-
méter földet mozgatnak meg, és 
eddig minden a várakozásoknak 
megfelelően alakul. A földalatti 
parkoló a tervek szerint év végé-
re készülhet el.

Perecsenyi Attila, a Régió Park 
Miskolc Kft. ügyvezetője a mi-
nap.hu érdeklődésére elmondta, 
a résfalazási pótmunkák elvégzé-
sét követően már hetek óta tart az 
úgynevezett földkiemelés, vagy-
is a munkafolyamat, aminek so-
rán kiássák a létesítmény helyét.  
– A földkiemelés, mely során több 

mint tizenötezer köbméter 
földet mozgatunk meg, 

több ütemben zajlik, 
mert a mun-
kák folyamán 

a résfalat 

mindenhol horgonyokkal erősí-
ti meg a kivitelező. Illetve még a 
lehatárolt területen maradt bent 
víz is, azonban örömmel jelentem 
be, hogy éppen annyi, amennyit a 
szakemberek előzetesen számol-
tak, így a tervezett ütemben halad 
a szivattyúzás, a földmunka, egy-
szóval a kivitelezés – hangsúlyozta 
Perecsenyi Attila.

Az ügyvezető elmondta, ameny-
nyiben továbbra sem lesz semmi 
rendkívüli ok, ami miatt változtat-
ni kell, a mélygarázs időre elkészül 
majd, vagyis novemberben megin-
dulhat az átadás-átvétel.

A Patak utcán a tervek szerint a 
területen egy kétszintes parkoló-
komplexum épül fel, amiben 129 
autó és 2 motor parkolhat majd, 
illetve a mélygarázs építését köve-
tően parkosítják a fölötte lévő te-
rületet, és kiépítik a Patak utcai sé-
tányt is.

TajTHy Á. | fOTó: MOcsÁrI L.

Újabb delegáció érkezett Mis-
kolcra a héten a dél-koreai Asan 
testvérvárosból. A küldöttség a ta-
pasztalatcsere mellett ellátogatott a 
Miskolctapolcai Barlangfürdőbe is.

Ismert, 2011 novemberében írt 
alá testvérvárosi megállapodást a 
két város vezetője a kulturális és 
adminisztratív kapcsolatok fejlesz-
téséről. Korábban is több koreai de-

legáció járt városunkban – például 
adóügyekkel és turizmussal kap-
csolatban –, most pedig a nemzet-
közi osztály munkatársai látogattak 
ide, Kok Seung-seep igazgatóhe-
lyettes vezetésével.

A Pfliegler Péter alpolgármes-
terrel történő városházi egyeztetés 
után megtekintették a belvárost, 
majd kilátogattak Miskolctapolcá-

ra is. – Miskolc vezetése számára 
fontos, hogy az igen fejlett Dél-Ko-
rea szakemberei jó benyomásokkal 
térjenek haza. Azért dolgozunk, 
hogy előbb-utóbb olyan ázsiai be-
fektetők érkezzenek városunkba, 
akik fejlett technológiát hoznak 
ide, és munkahelyeket teremtenek a 
miskolci emberek számára – hang-
súlyozta Pfliegler Péter.

Kedves MIsKOLcIaK!
Miskolc Megyei Jogú Város 2013-ban is aláírta az Európai Kartát. Ennek 

értelmében a borsodi megyeszékhely idén is csatlakozik az Európai Mobili-
tás Hét és Autómentes Nap nemzetközi mozgalomhoz.

A 2013-as év jelmondata: Tiszta levegő – mozdulj érte!
A programsorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a közlekedés okozta 

környezeti és egészségi hatásokra, az ésszerű autóhasználatra, a közösségi és 
nem motorizált közlekedési eszközök használatának társadalmi, környezeti, 
egészségmegőrzési előnyeire. 

Az önkormányzat kezdeményezésére, civil és gazdálkodó szervezetek 
közreműködésével, önkéntesek segítségével szeptember 16–22. között ren-
dezik meg a Mobilitási Hét rendezvénysorozatát, amely 22-én az Autómen-
tes Nappal zárul a sportcsarnok előtti területen. 

Ezúton szeretnénk arra buzdítani, hogy lehetőségeihez mérten, kapcso-
lódjon be Ön is a Mobilitási Hét programjaiba. Ésszerű autóhasználattal, a 
közösségi közlekedési eszközök és kerékpár igénybevételével, példamutatás-
sal népszerűsítse a kezdeményezés céljait 

Részletes program: www.miskolc.hu, www.ecolinst.hu

Szeptember 14-én, szombat délután 5 órától jótékonysági koncertet rendeznek a diósgyőr-vasgyári református templomban. Az esten Steve Taylor-Szabó (Stockholm) világhírű pánsípművész lép fel. A koncert után a gyülekezeti teremben Csitáriné Varga Ili festményei-nek kiállítása tekinthető meg.

Gyalogos, autós egyaránt „jobban jár”
Közel 300 méteres járdaszakaszt 
újítanak fel a napokban a Csabai 
kapuban. Eperjesi Erika önkor-
mányzati képviselő felé egy lakos-
sági fórumon jelezték a környéken 
élők, hogy több helyen repedezett, 
néhol balesetveszélyes a járdasza-
kasz.

– Gyakran járok ezen a járdán, örü-
lök neki, hogy megújul, mivel idős ko-
rom miatt kicsit nehézkesen tudtam 
már rajta közlekedni – mondta a Pet-
neházy utcán élő 94 éves Miklós Jó-
zsef.

Eperjesi Erika hangsúlyozta, a Csa-
bai kapu és a Petneházy utca lakói 
egy korábbi lakossági fórumon jelez-
ték felé, hogy a Csabai kapu 41–49. és 
51–59. előtt húzódó járdaszakasz több 

helyen megrepedezett, felgyűrődött, 
többen annak a véleményüknek ad-
tak hangot, hogy balesetveszélyes is. 
A probléma jelzése mellett egyben 
kérték is az önkormányzati kép-
viselőt, hogy képviselői alapja 

terhére javíttassa ki az érintett járda-
szakaszokat.

– Ezt a mintegy 250-300 méter 
hosszú szakaszt teljesen új aszfalt-

tal látják el. A képviselői ala-
pom terhére mintegy 4 millió 
forintból újul meg az érintett 
rész, a munkákat várhatóan 
jövő hét közepén, végén fejezik 

be – mondta Eperjesi Eri-
ka. A képviselő egyúttal 
felhívta a figyelmet arra is, 
hogy kérésére a Melinda és 
a Perczel Mór utcában zárt 
szeméttárolókat helyeztek 

el, a Derkovits utca végén pedig 
rendbe tették a játszóteret, ide 
hamarosan új játszóeszközöket 
is telepítenek.

K. I. | fOTó: juHÁsz Á.

Otthonunk Miskolc

Mindent rendben talált a fo-
gyasztóvédelmi felügyelőség a 

ló törvényben foglalt tájékoztatási kötelezett-
ségének. A hőszolgáltatónál tehát ezen a téren is 
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kérték is az önkormányzati kép-
viselőt, hogy képviselői alapja 

tal látják el. A képviselői ala
pom terhére mintegy 4 millió 
forintból újul meg az érintett 
rész, a munkákat várhatóan 
jövő hét közepén, végén fejezik 

el, a Derkovits utca végén pedig 
rendbe tették a játszóteret, ide 
hamarosan új játszóeszközöket 
is telepítenek.
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4 Fesztiválozó Miskolci Napló

SzerelMeS SzoMbat
A fesztivál harmadik napja a sze-

relemről szólt leginkább. Elsőként a 
miskolci Reflex dalai csendültek fel 
elsőként, s jött Caramel is, aki most 
sem okozott csalódást.  Legnagyobb 
slágereit hozta el a 2. Miskolci Sör-
fesztiválra, s kevésbé ismert lírikus 
szerzeményekkel is elvarázsolt pár 
órára. Varga Viktor, úgy tűnt, nem 
érkezik meg Miskolcra. Végül ha-
talmas késéssel befutott, a hangulatot azonban ez nem tudta befolyásolni. 
Ahogy leszállt az éj, a hangulat ismét tetőfokára hágott, az őrület beindult, hi-
szen a szombat leginkább várt sztárja, DJ Bobo köszöntötte a tömeget. A sze-

relem körülvett mindenkit a svájci 
énekesnek kö-
szönhetően, majd 
totpeti és DJ Do-
minique pörget-
te a talpalávalót. 

A csaposok 
elmondása 
szerint fo-

gyott a sör rende-
sen, s a mentősök 
is jó hírrel tudtak 
szolgálni: ezen a na-
pon semmi dolguk 
nem akadt a feszti-
válvárossá alakult 
Népkertben.

bat

Hazai Sztárok Sora 
az első napon

– A sikításból is hal-
lom, mennyire vár-
ják már Miskolcon a 
Hooliganst – mond-
ta a fesztivál hivatalos 
megnyitóján, beszéde 
kezdetén Kriza Ákos 

polgármester. Valóban, rengetegen vártak a szerencsi 
„huligánokra” a nagyszínpad előtt. Hajdú Péter főszer-
vező még „hergelte” is egy kicsit a közönséget, minden 
egyes alkalommal, amikor kiejtette a száján csapat nevét, 
heves sikítás volt a válasz a közönség részéről.

A Hooligans szokásához híven ezúttal is fergeteges 
koncertet adott, csoda, a kezek végig fenn voltak a leve-

gőben, remek kezdést adva 
az idei Miskolci Sörfesztivál-
nak.

Ezt követően a már több 
számával is nagy elisme-
rést kiváltó The Carbonfools váltotta a „huligáno-
kat”. A zenekar múlt év novemberében adta ki legfris-
sebb, „Carbonsweet” című albumát, amely tavasz elejére 
aranylemez lett. A srácok folyamatosan turnén vannak, 
amelynek első, őszi állomása volt Miskolc. Nem hiányoz-
tak a régi idők nagy slágerei sem, Fenyő Miklós tolmá-
csolásában. A nosztalgiázni vágyók a Borsodi színpadon 
élvezhették végig a mintegy másfél órás retrót, ezt köve-
tően pedig igazi Dáridó következett, Galambos Lajcsival. 

Pénteken az Edda koncertje zárta a fesztivál programját. Pataky Atti-
la, az Edda énekese a fellépés előtt elárulta, számára különleges a buli, 
hiszen „Miskolc az mégiscsak Miskolc”, itt jobban akar bizonyítani az 
ember, mint máshol. – Rengeteget játszottunk a nyáron, úgyhogy jó for-
mában vagyunk. Dolgos volt ez a három hónap, de ez az életünk. A 
sörfesztiválon pedig az a dolgunk, hogy a családoknak, gyerekeknek, 
barátoknak örömet okozzunk – utóbbiakkal pedig folytatjuk még Mis-
kolcon a bulit – nyilatkozta az Edda énekese. Pataky Attila saját beval-
lása szerint sör témában „nem igazán maestro”, Gömöry Zsolt és Kicska 
László basszusgitáros viszont „igazán nagy szakértője a sörnek”.

Az Edda frontemberétől azt is megtudtuk, november 2-án és 3-án lát-
hatjuk a Miskolci Nemzeti Színházban A kör című musicalt, jövő ta-
vasszal pedig jön a 32. nagylemezük.

– Örömmel látjuk, hogy idén is a tavalyihoz hasonló nézőszámot 
értünk el. Legnagyobb sikert az Edda Művek pénteki és DJ Bobo 
szombati koncertje aratta, ez is azt mutatja, hogy minden zenei mű-
fajnak helye van itt, a Miskolci Sörfesztiválon – mondta el a fesztivál 
zárása után az esemény főszervezője, Hajdú Péter.

A Népkertben megrendezett Miskolci Sörfesztivál vasárnap éjsza-
ka ért véget. – A négynapos zenei és gasztronómiai fesztiválon csü-
törtök délutántól kezdve több tízezer ember szórakozott a magyar és 
külföldi sztárfellépők zenéjére, kóstolta meg a legfinomabb söröket, 
gasztronómiai különlegességeket, egyszóval jól érezte magát Miskol-
con – tette hozzá Szondy Réka, a sörfesztivál sajtófőnöke, aki a konk-
rét számokról elmondta: eddigi ismereteik szerint közel 70 000 láto-
gató fordult meg a több napos rendezvényen, és mintegy 100 ezer liter 
sör fogyott el.

Péntek este a Sugarloaffal, Irigy 
Hónaljmirigyékkel, az Eddával, és vé-
gül, de nem utolsósorban a külföldi 
sztárvendéggel, Haddawayjel folytató-
dott a második Miskolci Sörfesztivál. 

A leglelkesebbek a napnyitó Sugar-
loaf-koncerten kezdhették az estét. 
Tóth Szabi, az együttes gitárosa la-
punknak elmondta, szokatlan a ko-

rai kezdési időpont, ettől függetlenül 
Miskolc különleges számukra. Az 
együttes „szószólója” azt is elárulta, 
Miskolc – jó értelemben véve – köte-
lező helyszín az együttesnek.

A román–magyar meccs után egy 
kis hazaival, Edda-koncerttel vigasz-
talódhattak a fesztiválozók, vagy 
akik már a szünetben feladták, a tri-

nidadi filmsláger-gyárost, Hadda-
wayt is elérhették.

A forgalomról vegyesen véleked-
nek a kereskedők. A hajdúsági házi-
sörárus hölgy elárulta, egyre jobban 
érdeklődnek seritaluk iránt, felfede-
zik a terméket – ők egyébként tavaly 
is oszlopos tagjai voltak a Sörutcá-
nak.

GeNerációk 
buliztak 
a zárónapon is

A vasárnapi program már délután há-
romkor elkezdődött, a délután folyamán 
több színpadon is voltak programok, fellé-
pett egyebek mellett a Paddy and the Rats, a 
Csiribiri Együttes és az Üzl€tember$ is. 

Az este folyamán előbb Kasza Tibi von-
zotta a közönséget a Miskolc színpad elé, 
majd következett a nap fénypontja, a Red-
nex. A slágereiknél jóval többet, igazi feszti-
váli hangulatot adtak az úgynevezett „parti-
állatok”, megidézve legnagyobb slágereiket. 
A Cotton Eyed Joe, vagy a Wish you were 
here mellett felcsendültek kevésbé, esetleg 
csak rajongók által ismert számok is. A tö-
meg pedig tombolt, ami nem is volt meg-
lepő, hiszen tényleg, minden túlzás nélkül: 
eszméletlen hangulatot csinált a svéd for-
máció. Ezt követően az Első Emelet idézte 
fel a ’90-es évek hangulatát, majd az igényes, 
nem mindennapi szövegeiről ismert Punn-
any Massif zárta az estét.

a Népkertben

Utolsó előtti koncertjét adta a jelenlegi formációban, azaz Dér 
Henivel a Sugarloaf a miskolci sörfesztiválon. – Rengeteg rajon-
gónk van itt, nagyon nívós a rendezvény, Hajdú Peti is jó cim-
boránk, összejött minden – mondta el lapunknak Tóth Szabi, az 
együttes gitárosa. Kiemelte, ők egy showjellegű történetet adnak 
a közönségnek. Van egy saját, leprogramozott fényinstallációjuk, 
megvan a koreográfia. – Mi azt valljuk, ez egy showbiznisz – tette 
hozzá a gitáros, aki azt is elárulta: a zenekar mostanság már in-
kább boros, de azért egy sörfesztiválon ők is fogyasztanak.

Szeretetével szőnyegbombáz a sugarloaf

Miskolci Napló

ztárok Sora
az első napon

gőben, remek kezdést adva 

gató fordult meg a több napos rendezvényen, és mintegy 100 ezer liter 
sör fogyott el.

szerzők: kujan i., kiss j., soós p., TajThy á. | foTó: juhász á., mocsári l.

70 000látoGató

sör, meccs és jó hangulaT
„a kör közepén”

sztárparádéNemzetközi
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Hirdetés

Hivatalosan is megnyitották csütörtökön a Jameson CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivált, amely idén 10. születésnapját ünnepli. A tíz-
napos filmfesztivált a Művészetek Házának nagytermében köszöntötték, 
majd hazai premiert, pénteken pedig világpremiert láthatott a közönség.

– Mára elértük, hogy a legfrissebb 
művek jussanak el hozzánk, rövid 
időn belül – mondta el Bíró Tibor fesz-
tiváligazgató. A CineFest valameny-
nyi filmje magyarországi ősbemutató, 
van, amelyik közép-európai premier, 
de előfordul világpremier is. Havas 
Ágnes, a Magyar Nemzeti Filmalap 

vezérigazgatója kiemelte: a filmalap 25 
millió forinttal támogatta idén a fesz-
tivált.

Halász János, kultúráért felelős ál-
lamtitkár köszönetet mondott a fesz-
tivál támogatásáért Miskolc vezeté-
sének. – Egy ilyen rendezvény mellé 
a kormány is szívesen áll – hangsú-

lyozta. A fesztivál jelentőségét méltatta 
Csöbör Katalin országgyűlési képvise-
lő is, Kiss Gábor alpolgármester pedig 
arról szólt, hogy a film sikere töretlen, 
egy filmművészeti alkotásban min-
dent láthatunk, ami fontos az ember 
számára. A film soha nem megy ki a 
divatból.              Kiss J. | fotó: JuHász á.

Szeptember 8-án, vasárnap tartották a 
hagyományos diósgyőri Mária-búcsút, 
melyen idén is sok diósgyőri és a város 
más részéből érkező miskolci vett részt.

A búcsú délelőtt fél tízkor az ünnepélyes zászlófelvonás-
sal kezdődött az Országzászlónál, majd az ünneplők Má-
ria-éneket énekelve, zászlók alatt átvonultak a templom-
hoz.

Tíz órakor kezdődött a búcsúi szentmise a templom-
kertben, a misét Seregély István ny. egri érsek celebrálta. 
Ezt követően ünnepi zenés műsor következett a templom 
melletti szabadtéri színpadon. Délután előbb a diósgyőri 

óvodák és iskolák gyermekeinek műsorát tekinthették 
meg a kilátogatók, majd a Szinvavölgyi Ifjúsági Nép-
táncműhely bemutatója következett. Az Erkel Ferenc 
Zeneiskola tanárainak és növendékeinek hangverse-
nyét is meghallgathatták az egybegyűltek, ezt követte 

a Miskolci Illés Emlékzene-
kar koncertje.

Este hat órakor litánia 
következett, melyet fél óra 
múlva mise követett. A 
templom előtti téren egész 
napos kirakodóvásár várta 
kicsiket és nagyokat.
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ELADÓ  miskoLci iNGATLAN
A mik miskolci ingatlangazdálkodó Zrt. kétfordulós versenyeztetési 

eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján  
történő értékesítésre meghirdeti az alábbi miskolci ingatlant

cím, jelleg Helyrajzi szám Alapterület
(m2)

minimális bruttó  
ajánlati ár (Ft)

Bánatpénz  
(Ft)

Ajánlattétel
beadásának határideje

Ajánlatok bontásának  
időpontja

Széchenyi u. 95.
(lakóház)

3625
1269 telek
480 épület

37 000 000 1 850 000 2013. 09. 30., 10.00 2013. 09. 30., 10.15

Az írásos ajánlatok benyújtásának és bontásának helyszíne: MIK Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60., I. emelet 14. szoba

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlant és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt (20 000 Ft+áfa 
áron) a MIK Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlat benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a 
nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel 
szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az ingatlanok igény esetén, előzetesen egyez-
tetett időpontban tekinthetők meg.
Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a MIK Zrt honlapján www.mikrt.hu, valamint a 30/337-9869 és az 516-213, 516-236, 516-237, 516-243-as 
miskolci telefonszámokon kérhető. 

A Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi  
Majorságának új, nappali ellátást 

nyújtó intézménye  
felvételt hirdet  

24 fő fogyatékossággal,  
illetve autizmussal élő  

számára.
Érdeklődni: Kovácsné Ferencsák Zita 

+36-30/406-5969
kovacsne.zita@szimbiozis.net

            A                                                          támogatásával
„Emberhez méltó életminőség” címmel  
2013. október 4-én, pénteken, 18 órakor

Helyszín: Művészetek Háza, Miskolc (3525 Miskolc, Rákóczi u. 5.)
Jegyértékesítés: Miskolc, Rákóczi utca 2.

(a Miskolci Galéria épületében, bejárat a Széchenyi utca felől)
Belépő ára: 500 Ft

Érdeklődés: 46/508-844, 30/846-3009 vagy info@muveszetekhazamiskolc.hu
A belépő árával Ön kizárólag a szervezés költségeit támogatja.

szülővárosában, 
Miskolcon

Dr. Lenkei Gábor  
előadása

máriA-búcsúDiósgyőri
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Az akció érvényes: 
2013. 09. 14-től 2013. 09. 20-ig 

Fa deo, 200 ml, 2245 Ft/l 519 Ft-ról 449 Ft
Signal Family fogkrém, 75 ml, 3720 Ft/l 279 Ft
Bref WC-tisztító és illatosító csík, 3 db-os 319 Ft
Platinum egyrétegű, beltéri, színes falfesték

1 l       20 nm 2399 Ft
2,5 l    50 nm, 1640 Ft/l 4099 Ft
5 l       100 nm, 1360 Ft/l 6799 Ft

Diszperzit mennyezet- és falfesték, 14 l, 235 Ft/l 3299 Ft
Trinát magasfényű, zománc, fehér 1 l  2199 Ft

Tapéták, bordűrök, díszlécek, öntapadós fóliák
széles választékban kaphatók.

Miskolci Mobilitási Hét
Miskolc önkormányzata tizenharmadik éve csatlakozik az eu-
rópai kezdeményezéshez, melynek eredményeként évente 
több ezer lakos figyelmét tudjuk felhívni a közlekedés okoz-
ta környezeti, egészségi hatásokra, s az ezt csökkenteni képes 
ésszerű autóhasználatra, a közösségi és alternatív közlekedé-
si eszközök előnyeire.

A Miskolci Mobilitási Hét alkalmával lesz többek között eljutási ver-
seny, MVK nyílt nap, és mindenki kipróbálhatja tudását a KRESZ- és 
ügyességi vetélkedőkön, mint például az utcai társas, vagy a busz-
húzó verseny. Az ATTAC-projekt jóvoltából 22-én nosztalgiabuszos 
városnézésre invitáljuk a látogatókat, számos más érdekes program 
mellett. A programokon való részvétellel pontok gyűjthetőek, amelyekkel ajándékok, belépők, meglepetések nyerhetők.

Helyszíneink:
– 2013. szeptember 14.: Autó nélkül a természetben – gyalogos teljesítménytúra a Majális parkban
– 2013. szeptember 16.: Eljutási verseny jutalomreggelivel a kétkerekezőknek a Városház téren
–  2013. szeptember 18.: DIÓSGYŐRI városrész Mobilitási Napja  

Dél-Kilián, Könyves Kálmán iskola melletti parkoló
–  2013. szeptember 19.: AVAS-TAPOLCAI városrészek Mobilitási Napja 

Avasi buszvégállomás melletti sportpálya
– 2013. szeptember 20.: MVK Zrt. nyílt napja (Szondi György út 1.)
– 2013. szeptember 21.: Autó nélkül a természetben – kerékpáros teljesítménytúra a Majális parkban
–  2013. szeptember 22.: AUTÓMENTES NAP és BELVÁROSI Mobilitási Nap 

Miskolc Városi Szabadidőközpont (Sportcsarnok) előtti tér

Részletes program: www.miskolc.hu
További információ: www.ecolinst.hu, ecolinst@kothalo.hu

Legyen Ön is aktív részese a városrészi mobilitási napoknak  
és a szeptember 22-i autómentes napnak!

ATTAC – Új irány a közösségi közlekedésben
Idén második alkalommal szerepel aktív közreműködőként a Miskolci Mobilitási Héten a Miskolc Holding Zrt. az ATTAC 
nemzetközi projekt képviseletében. A Miskolc Holding Zrt. által vezetett projekt szorosan kapcsolódik az Európai Mo-
bilitási Héthez, ugyanis a projekt legfőbb célkitűzése a városi közösségi közlekedés fenntartható fejlesztése. Az ATTAC 
projekt révén Miskolcon jelenleg is folyik egy kísérleti projekt, amelynek keretében 2013. május 13. és szeptember 13. kö-
zötti időszakban többletszolgáltatásként valósul meg 4 viszonylaton az igény szerinti közlekedés: a többletjáratok csak 
bejelentkezés esetén indulnak és azokban a megállókban állnak meg, melyekre bejelentés érkezett, valamint a járművek 
mérete is a regisztrált utasszámhoz igazodik.

Fennmaradó intézkedés: fenntartható várostervezés
Az Európai Mobilitási Hét egyik fontos célja, hogy a kampányhoz kapcsolódóan fennmaradó intézkedések is bevezetésre kerül-
jenek. Az ATTAC-projekt keretében 2012-ben megkezdődött Miskolc Város Fenntartható Közlekedésfejlesztési Koncepciójának 
kidolgozása. A terv készítésében minden érintett, így Ön is részt vehet az ATTAC Mobilitási Fórumokon keresztül. Mostanra elké-
szült a Miskolcra vonatkozó terv munkapéldánya, amely a http://www.attacproject.eu/project-outcomes.html weboldalról le-
tölthető és véleményezhető. A végleges terv 2013. év végére készül el. További információ: www.attacproject.eu

l  SeLMecbánya:  
október 5. – 4000 Ft

l  Zakopane:  
október 12. – 7000 Ft 

l  poZSony:  
október 19. – 7000 Ft

l  budapeST:  
október 26. – 4000 Ft
adVenTI ÚTJaInk  

MáR a HonLapon!

Cím: Miskolc, Arany János u. 19., fszt. 2. 
Tel.: 46/344-454

www.koruTAk.hu
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Miskolci Napló – A város lapja

Hirdetés

Többéves szünet után, hétfőn is-
mét elindult a „Nefelejcs” akció 
Miskolcon. Célja most is a fizető 
utasok védelme, a bliccelők számá-
nak csökkentése.

Devecz Miklós, az MVK Zrt. ve-
zérigazgatója elmondta: az akció ke-
retében nem a büntetésre helyezik a 
fő hangsúlyt. Azok számára, akik az 
ellenőrzéskor nem rendelkeznek ér-

vényes jeggyel vagy bérlettel, felkí-
nálják a jegyvásárlás lehetőségét.

Az ellenőrzésben az MVK vezetői 
is részt vettek, mivel közvetlenül az 
utasoktól szeretnének visszajelzése-
ket kapni. – Fontos az is, hogy meg-
hallgathassuk az utasok észrevétele-
it, véleményét. Az elmúlt időben erre 
nagy hangsúlyt fektettünk, és a jövő-
ben is ez a célunk – hangsúlyozta a 
vezérigazgató.

Két nap alatt nyolc villamosmegál-
lóban zajlott az akció a Villanyrend-
őrtől a Károly utcáig. A teljes akció 
időtartama alatt majd’ 14 ezer ember 
utazási okmányát ellenőrizték, és 29 
esetben váltottak menetjegyet az el-
lenőrzés hatására. Az utasok legna-
gyobb része jogszerűen vette igénybe 
a társaság szolgáltatásait, és egyetér-
tettek a kiemelt ellenőrzési akcióval. 

TajTHy Á.

Új projekTigazgaTó a zöld NyílNÁl
 Singlár Zsolt személyében új projektigazgatója van 

a Zöld Nyílnak. Az eddigi vezető, Szőnyi Péter kö-
zös megegyezéssel távozott – közölte a Miskolc Városi 
Közlekedési Zrt.

Singlár Zsolt átfogó elméleti és gyakorlati ismere-
teket szerzett közlekedés-szervezési, tervezési, vala-
mint projektmegvalósítási és -fejlesztési területen is. 

Kapcsolódik számos, Miskolcot érintő projekt terve-
zéséhez, előkészítéséhez és megvalósításához: többek 
között a Miskolc Városi Villamosvasút „Zöld Nyíl” 
fejlesztéséhez, a Miskolc északi elkerülő (Bosch út) út-
építési, forgalomtechnikai, vízépítési, közműkiváltási 
és hídépítési engedélyezési tervezéséhez, a kerékpárút-
hálózat miskolci fejlesztéséhez.

Lillafüreden rendezték meg múlt 
szombaton a kisvasutak napját. Az 
egész napos rendezvényen bemu-
tatkoztak az ország kisvasútjai és az 
MVK Zrt. egyik veterán autóbusza 
is. Emellett a Fazola-kohónál és Ga-
radnán is színes programokkal vár-
ták az érdeklődőket.

A kisvasutak napját hagyományte-
remtő céllal tavaly tartották meg első 
ízben Királyréten. A Magyar Turiz-
mus Zrt. „Kisvasútra fel!” szlogen-

nel indított kampányának célja Ma-
gyarország természeti értékeinek és 
a hazai kisvasutak világának megis-
mertetése a gyerekekkel és a termé-
szetjáró közönséggel.

A rendezvényen Zay Adorján, 
az Északerdő Zrt. vezérigazgatója 
hangsúlyozta: az elmúlt évben – az 
utasforgalmat tekintve – a lillafüredi 
vasút bizonyult a legnépszerűbbnek 
Magyarországon.

   T. Á. | foTó: MocsÁri l.

szállj a „kisvasútra fel!”

Közel négyezren kérték, ezért a június 17-től igény szerint induló ZOO já-
rat szeptember 13-a után is változatlanul közlekedik Felső-Majláth és a Va-
daspark között. Május 13-án indult el az igény szerinti közlekedés tesztje az 
ATTAC projekt keretében, Miskolcon. Ennek lényege, hogy bizonyos járatok 
esetén, amennyiben az utasok ezt kérték, a meghirdetett menetrenden felül is 
indultak járatok. Májustól a 3A, 21, 24 és 31-es viszonylaton közlekedtek elő-
ször ilyen többletjáratok, majd júniustól a 3A-s és 21-es viszonylatok mellett a 
20-as buszokat is bevonták. Elindult egy teljesen új járat is a Felső-Majláth és 
a Vadaspark között, „ZOO” jelzéssel. Ez utóbbi tetszett leginkább az utazók-
nak – június 17-től szeptember 12-ig közel négyezren igényelték.                  T. Á.

szállj a „kisvasútra fel!”
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el „Nefelejcs” 
jegyet venni!

Továbbra is zoo járat!

Egészségre nevelő  
és szemléletformáló életmód- 
programok – lokális színterek

Támop-6.1.2.2-11/1-2012-0526
Az Európai Unió  

és a magyar állam  
által nyújtott  

támogatás összege:  
9 333 462 Ft

Kivitelezés ideje:  
2012. 09. 15. – 2013. 09. 15.

Kedvezményezett:  
miskolci Turisztikai  

Idegenforgalmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság

Vízi torna egészséges ételekkel – 
egészségnapot tartott a MiProdukt
A Barlangfürdőben, szeptember 12-én megtar-
tott egészségnap volt az utolsó nagy eseménye 
a MiProdukt Kft. egyéves „egészségprojektjé-
nek”. A cég eredményesen pályázott a TÁMOP 
-6.1.2.-11/1-2012-0264 „Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmódprogramok – lokális 
színterek” című pályázaton, és több mint 9 mil-
lió forintot nyert arra, hogy munkatársai egész-
ségmegőrző programokon vegyenek részt.

Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló projekt 
2012. szeptember 15-én indult. Az azóta eltelt egy év so-
rán az egészséges életmódra inspiráló előadások mellett 
szerveztek egészséghetet, életmódtábort, túrát is. min-
den dolgozójuk részt vett legalább egy programon, sokan 
többön is. A most szeptemberi egészségnapot azért tar-
tották a Barlangfürdőben, mert az első nagyrendezvé-
nyük helyszíne is ott volt, és nagyon jól érezték magukat.

– Cégünknél sok, megváltozott munkaképességű 
kolléga dolgozik. Vannak mozgásukban korlátozot-
tak, nagyothallók, látássérültek, pszichés problémák-
kal élők is. Ők nehezen vagy egyáltalán nem jutnak el 
a fürdőbe, volt, aki az egészségnapon járt ott először 
– mondta Szabó Dorisz, a projekt vezetője. – De nem-
csak a helyszín volt népszerű. Nagyon élvezték példá-
ul a vízi tornát, és a finom, egészséges ételeket is.

Az egészségnap valójában kétnapos volt (az első na-
pon állapotfelmérést tartottak), és tükörrendezvénye 
a projekt első programjának. megtudtuk, mágneses 
testelemzést végeztek – ezt kiegészítve vérnyomást, 
testsúlyt és vércukorszintet is mértek. 

– Ez a mostani, második egészségnap volt az egy- 
éves projekt csúcspontja. Amellett, hogy nagyon jól 
éreztük magunkat a fürdőben, finom és egészséges 
ételeket ettünk, előadást hallgattunk a dohányzás ká-
ros hatásáról, a leszokást segítő lehetőségekről, érté-
keltük is az egy évet – összegzett Újfalusy Erzsébet, a 
projekt pénzügyi vezetője.

– A kollégák többsége megpróbálta követni az év 
közben elhangzott előadások tanácsait. Igyekeztek 
sok gyümölcsöt, zöldséget beiktatni az étkezésükbe, 
testmozgást az életükbe, csökkentették a sófogyasz-
tást, és többen a dohányzást is – értékelt Szabó Dorisz. 
Azt is elmondta, az eredmények, visszajelzések alap-
ján szeretnének újra pályázni.

– Szeretnénk az eddigieket több olyan sportolási le-
hetőséggel kibővíteni, amelyen a megváltozott mun-
kaképességű kollégák is részt tudnak venni – mondta. 
– És tervezzük, hogy legalább a varrodában, illetve ad-
minisztrációs munkakörben dolgozók számára beve-
zetjük a 10 perces munkahelyi tornát. Az ülőmunkát 
végzőknek erre szükségük van, szerették is, és a most 
záruló projekt keretében elnyertük az ehhez szüksé-
ges eszközöket – tekintett a jövőbe Szabó Dorisz. 



70 éve, 1943. szeptember 9-én nemzetközi vissz-
hangot is kiváltott béketüntetés volt a diósgyőri Új-
gyárban (Dimávag Gépgyár). A tüntetők követelték, 
hogy – az olasz példát követve – Magyarország is 
lépjen ki a háborúból. Véleményük az volt, hogy ez-
zel a családokat, a polgári lakosságot, valamint a ha-
diüzem értékeit, felszerelését, berendezéseit is meg 
lehetne védeni.

177 éve, 1836. szeptember 10-én a magyarországi Tu-
dományos Akadémia tagjává választották a miskolci 
születésű Bárány Ágostont, aki korábban már több-
felé töltött be közhivatalt. 1789–1849 között élt, halála 
után Makón temették el.

163 éve, 1850. szeptember 14-én terjedelmes írásban 
foglalkozott a pesti Magyar Hírlap Miskolccal. Mint 
egyebek között leírták: „A forradalom eszméi kiégtek 
a városban, zsandárok járják az utcákat töltött fegyve-
rekkel, s őrködnek, hogy a születő súlyos ítéletek vagy 
kivégzések hallatán nehogy fellobbanjon a hangulat” 
– olvashatjuk a pesti lapban.

1973. június 10-én ren-
deztek először nagy, vidé-
ki, könnyűzenei fesztivált, s 
az élet úgy hozta, hogy az ese-
ménynek Miskolc, illetve a diósgyőri 
stadion adhatott otthont. Az akkori 
hangulatra emlékeznek péntektől az 
Erzsébet téren, a tiszteletadó rockbuli 
vasárnap is tart még. 

A ’73-as pop-rockfesztivál szervező-
je, Kurucz Attila, a 40 évvel ezelőtti ese-
ményekre emlékezve elmondta, Mis-
kolcon nagyon sok amatőr zenekar, 
zenei verseny működött akkoriban, de 
a zenei élet központja Budapesten volt. 
– A vidéki zenekarok nem nagyon tud-
tak felkerülni Pestre, betörni a fővárosi 
zenei életbe. Az első, akinek ez igazá-
ból sikerült, az Edda volt. Az Omega, 
a Locomotiv kivételével – előbbi kül-
földön, utóbbi Siófokon koncertezett 
– a magyar zenei élet teljes krémje itt 
volt ’73-ban, az Illéstől Koncz Zsu-
zsáig – mondta el Kurucz Attila, hoz-
zátéve, szerencsés véletlen, hogy Mis-

kolc adhatott otthont a 
fesztiválnak. Akkoriban 

az Ifjúsági Házban szervezett 
rendszeresen Tolcsvay-klubot, akkor 
ismerkedett meg Tolcsvay Bélával, 
akivel beszélgetni kezdtek a dologról. 
– Minden jó időben, jó helyen történt. 
A DVTK akkori elnöke nagyon ked-
ves volt, rendelkezésünkre bocsátotta 
a stadiont. A fellépőknek csak az úti-
költséget kellett fizetnünk – emelte ki. 
Az egykori rockfesztiválon 14 együt-
tes, előadó mutatkozott be 20-30 ezer 
ember előtt.

A vasárnapig tartó Miskolci Rock-
fesztivállal kapcsolatban elmondta, 
nagyon örül, hogy méltó módon si-
kerül megemlékezni a különleges év-
fordulóról. – Akkoriban nem lehetett 
mindenhol őrjöngeni, felfokozott ál-
lapot lett úrrá mindenkin. Nyugaton 
fénykorát élte a hippikorszak, igazi 
nagy robbanás volt Magyarországon, 
a vasfüggöny mögött ez a popfesztivál 

– a „magyar Woodstock”. Aki átélte, 
csak az tudja, mit jelentett – tette hoz-
zá Kurucz Attila. A legendás esemény 
fellépői közül sokan a 40 éves jubileu-
mon is közönség elé állnak. A Reflex 
akkor és most is szórakoztatott – pén-
teken félórás Fonográf-blokkal. Bár-
dos István, a Reflex tagja elmondta, 
nagyon örül a megemlékezésnek, hi-

szen mint kiemelte, régi adóssága ez a 
városnak.

– Nem hittük el akkor, hogy ilyen 
rendezvény lehetséges, hogy Magyar-
országon lehet ilyet. Aztán mégis meg-
rendezték, nagyon jó közönség látoga-
tott ki a stadionba. Mindenki nagyon 
élvezte a bulit, bár azt el kell monda-
ni, hogy a hangosítás hagyott némi kí-
vánnivalót maga után – emlékezett a 

Reflex tagja a ’73-as eseményekre. Ér-
dekességként említette, hogy a lelátók 
előtt volt a színpad, de egy viszonylag 
nagy üres tér volt a zenekarok és a kö-
zönség között. – Nem engedték be oda 
a közönséget, nagyon erős rendőri biz-
tosítás volt, aki át akart mászni a kerí-
tésen, megakadályozták – tette hozzá 
Bárdos István, aki együttesével 3-4 év 
múlva indulót írt Diósgyőr labdarú-
gócsapatának.

A legenda megidézésében dön-
tő szerepet vállalt Hímer Bertalan 
– „Paya” – is, aki számos olyan ze-
nészt hívott Miskolcra, a 40. évfordu-
ló ünnepére, aki ott volt a felejthetet-
len bulin is. Szombaton koncertet ad 
az Erzsébet téren többek között Tát-
rai Tibor–Gyenge Lajos és az Állatok, 
az Ildi Rider, a Miskolci Körforgalom, 
Takáts Tamás D.B.B., BMV Rockegy-
let, KGST-koncert is várható.

Kiss J.

Hétforduló

Múlt és jelen Miskolci Napló

A Király, 1912-től Lichtenstein, 1947-től Ady E. utca páros oldala. A 
kép jobb sarkának földszintes épülete volt az Erzsébet szálloda és kávé-
ház. Napjainkban már csak a 18-as és 20-as számokat viselő, egyemele-
tes épületek láthatók. Egy XIX. századi képeslap az „Aranykasza” vas-
kereskedésként ismert Kubacska-ház homlokzatán, (a Búza térre nézve) 
tudatja, hogy itt van a Budapest szálloda. A villamos itt fordult a Király 
utcára, majd a Pece patak vashídján át a Széchenyi utcára. A gyalogosok 
számára külön híd szolgált. Innen maradt meg a Király híd, majd Ady 
híd elnevezés.

 dobrossy. i. | fotó: Mocsári l., Képeslap: sáfráNy Gy. J.

Miskolci Napló

Névadó – Endrődi Sándor
Diósgyőr-Berekalján a Móra Ferenc és az Eper 
utcák közötti észak-déli irányú utcánk. A 
névadás 1993-ban történt.

A névadó Veszprémben született, Pápán 
érettségizett, Berlinben és Lipcsében eszté-
tikai és irodalmi tanulmányokat folytatott. 
Budapesten jogot és bölcsészetet hallgatott, de 
tanári oklevelét Kolozsváron szerezte meg. Pró-
bálkozott színészettel, írói, műfordítói munkássága is is-
mertté tette. Arany János és Ady Endre megjelenése kö-
zött őt tartotta az „irodalmat szerető és olvasó ember” az 
akkor élő legnagyobb magyar költőnek. A XIX. század 
végén a képviselőház naplószerkesztői munkáit is ellát-

ta. Nem tartozott egyik irodalmi körhöz, irány-
zathoz sem, ez lehet az oka, hogy halála után 

mind jobbról, mind balról kimaradt azok so-
rából, akik „zászlóvivők” voltak vagy lehettek. 
Legnagyobb hatású verseskönyve, a „Kuruc 
nóták” a honfoglalás ezeréves évfordulójára 

jelent meg, s hamarosan háromszor is kiadták. 
Petőfiről megjelent munkája alapmű a kutatók 

számára. Irodalomtörténeti munkásságáért 1899-
ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává 
választották. (1850–1920 között élt, Budapesten halt meg. 
Síremlékét a Kerepesi temetőben Csiszér János szobrász-
művész készítette. Településünkhöz nem volt kötődése.)

d. i.

(Nem) képzelt riport

egy miskolci 
rockfesztiválról

Anno írták…  
Barabits Fülöp, a „Virágos Miskolc” megteremtője 

meghalt – adta hírül a Magyar Jövő 1940. június 20-ai 
száma. Egy évtizeddel korábban a Szentpéteri kapui ker-
tészetben lakó szakembert még „népkerti főkertész”-nek 
írta a városi címtár, de az Erzsébet tér és főleg Tapolca 
növényzetének alakítása az ő munkája, művészete volt. 
„Soha ennyi virág nem borított még ravatalt Miskolcon, 
mintha a virágok is búcsúztak volna tőle.” A sírnál Mádai 
Lajos dr. városi tanácsnok búcsúzott. 1993-tól mindket-
tőjük nevét utca is őrzi, Barabits Fülöpét Tapolcán.

Múltunk megismeréséhez
A B.-A.-Z. Megyei Levéltár gyűjteménye rendkívül ér-

tékes forrásokat rejt. Szeptember elején ezekből a kiadvá-
nyokból hirdetett akciós könyvvásárt a megyei levéltár. 
A nagy példányszámban kiadott könyv- és füzetsoroza-
tok példányait magánszemélyek, iskolák és más intézmé-
nyek figyelmébe is ajánlják, hiszen kitűnő képet adnak a 
korábbi évszázadok helytörténetéről.

aKKor...

...és Most

8

Igazi pop-rock történelem elevenedik meg Miskolcon a hétvé-
gén. Magyarország első igazi nagy zenei fesztiválját 1973-ban, 
a diósgyőri stadionban rendezték meg. Ennek emlékére újra 
feldübörög nálunk pénteken a rock, ezúttal a belvárosban.
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Százezret ért  
a matyómintás Maci-mez
Két győzelemmel és egy vereséggel kezdte a MOL Li-
gát a Miskolci Jegesmedvék, s a héten gazdára talált a 
jótékonysági célból készített matyó Maci-mez is.

Újpesten nyitotta a MOL Ligát a Miskolci Jegesmedvék, s a 
várakozásoknak megfelelően simán győzte le (6–0) vendég-
látóját. Vasárnap hazai jégen is bemutatkozott a csapat, és ke-
mény csatában, hosszab- bítás után 4–3-ra 
legyőzte az Érsekújvár 
együttesét. Hétfő este 
azonban nem tud-
ta megismételni az első 
két meccs produk-
cióját Travis Yo-

ung gárdája, mely 6–2-re kikapott a Ferencvárostól. A héten 
gazdára talált a jótékonysági célból készített matyó Ma-
ci-mez: a Jegesmedvék játékosai is részt vettek a Múze-
umok Éjszakáján, ebből az alkalomból készítettek egy 
különleges, egyedi mezt, amelyet matyó motívumok dí-
szítenek. A dresszt árverésre bocsátották, a licitet pedig 
Csató Imre, a HSC Csíkszereda egyik támogatója nyerte 
százezer forinttal. Az összeget a múzeum és a miskolci-

ak közös dönté-
se alapján a 

Bonta Zoltán 
Gyóg yászat i 

Alapítványnak 
ajánlották fel.

Testmozgás, egészségnap és első-
segély – ennek jegyében rendezte 
meg vasárnap a miskolci teátrum 
családi napját az egyetemen. A szín-
házi családi sportnapon lehetőség 
nyílt streetballra, kerékpárversenyt 
rendeztek, de volt petanque, sakk, 
gyermeksarok, csocsó és miskolci 
vágta is, többek között.

A színház munkatársai a Miskol-
ci Egyetemi Műfüves Futball Aréná-
ban várták a családokat már délelőtt 
tíz órától a sportnapra, melyet az 
Egészségre Nevelő és Szemléletfor-
máló Programok a Miskolci Nem-
zeti Színházban elnevezésű pályázat 
keretében szerveztek.

A legnagyobb érdeklődést ter-
mészetesen a foci váltotta ki, főként 
azért, mert a színház színész és mű-
szaki csapata mellett a DVTK Öreg-

fiúk is kifutott a gyepre. Közben 
természetesen sokan érdeklődtek a 
petanque, streetball, csocsó és a ke-
rékpárverseny iránt is – kötetlenül ki 
lehetett próbálni ezeket a sportokat, 
a sakkal együtt. A gyereksarokban 
kifestők, építő, trambulin várta a ki-
csiket. Napközben folyamatosan le-
hetőség volt egészségügyi állapotfel-
mérésre: testtömeg-, testmagasság-, 
vérnyomás-, testzsírmérésre, BMI-
számításra is. A sportolási szokások 
gyakoriságát is felmérték, önkén-
tes részvétellel. Emellett volt első-
segély-nyújtási bemutató, valamint 
oktatás is: demonstrációs eszközök 
segítségével mutatták be, milyen az 
életmentés, újraélesztés, sebkötözés, 
ellátás. Teszteket is kitölthettek a lá-
togatók arról, mit kell tudni a külön-
böző sérülések, balesetek esetén a 
beavatkozásokról.

A DVtK Öregfiúk is  
rúgták a bőrt

Sikeres Ligakupa-körök után  
folytatja a DVtK

A válogatott selejtezőit követően folytató-
dik az NB I, a DVTK a Puskás Akadémiához 
látogat szombaton. A „szünetben” elkezdte a 
Ligakupát a csapat, és két forduló után csoportja 
élén áll.

A Ligakupa-sorozatban a DVTK először Kisvárdá-
ra látogatott, ahol 1–1-es döntetlent ért el, majd egy hét 
múlva az MTK-t fogadta az együttes. Egy félidőnyi re-
mek játékkal, Gosztonyi András pazar labdáival, Bacsa 
Patrik duplájával és a miskolci közönség előtt először 
pályára lépő Debreceni András góljával 3–1-re legyőz-

te a kék-fehéreket, ezzel az A csoport éléről 
várhatják a folytatást.

– Voltak szép akcióink az első félidő-
ben, melyekből gólokat is szereztünk, 
viszont a második játékrészt nem így 
képzeltem. Egy mérkőzés 90 percig tart, 
annyit kell játszani. Pozitív az eredmény, 

de ellazultak játékosaim, így a záró fél-
idővel elégedetlen vagyok. Fon-
tos volt a győzelem, ennek örül-
ni kell – értékelt Szivics.

Ezen a mérkőzésen debü-
tált diósgyőri színekben Futács Már-

kó. Edzője így nyilatkozott a csatárról:
– Látszik, hogy sokáig nem játszott, de az is, hogy 

erősítést jelent majd nekünk, mind a három gólban 
benne volt. Kell még neki egy kis idő, hogy az igazi le-
gyen, amire nekünk szükségünk lesz a bajnokságban.

SOÓS P. | FOtÓ: MOCSárI L.

Tomiszlav Szivics: fon-

tos volt ez a győzelem!

továbbra is birkózhatnak
az olimpián
2024-ig biztosan az 
olimpiai sportág marad 
a birkózás a NOB va-
sárnapi döntése nyo-
mán. 

– Nagyon örü-
lünk természe-
tesen, de ez 
egy intő jel, 
hogy oda 
kell figyel-
nünk min-
den apró 
m o m e n -

tumra – mondta el lapunknak 
nyilatkozva Rep-
ka Attila, Miskolc 
első olimpiai baj-

noka. – Az új veze-
tés ezt meg is fogja 
tenni, ahogy már 
el is kezdte – tette 

hozzá.
Mag yarország-

nak eddig 54 
olimpiai érmet – 

köztük 19 ara-
nyat – szerez-
tek a birkózók.

S. P.

V.P.V. Kft.
Miskolc, Martinovics u. 8. 

Nyitva tartás: h–p: 08.00–16.30, sz: 09.00–12.00
Tel.:  46/508-559. Fax:  46/504-801

Hozzon szerencsét Önnek is  
a 13-as szám!

Vásároljon 50 000 Ft értékben üzletünk készleten lévô, több mint 400 féle  
burkolólap és azok kiegészítôi választékából és 13% kedvezményben részesül! 

maradék burkolatok  
30–70% kedvezménnyel!

Ízelítô akciós kínálatunkból:
20 x 25 csempe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 990 Ft/m2

25 x 40 csempe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 990 Ft/m2

30 x 30 padlólap .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1790 Ft/m2

60 x 60 greslap  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2490 Ft/m2     
Udvarias, szakszerû kiszolgálás!

mapei szakkereskedés, Henkel, thomsit, ceresit partner!
A kedvezmény más engedményekkel nem vonható össze  

és kizárólag a készleten lévô termékekre vonatkozik!

az akció a készlet erejéig, illetve 2013 . 09 . 30-ig tart .  a fenti árak az áfát tartalmazzák .

MISKOLC, SZÉCHENYI U. 88. 
(a volt Művészellátó helyén, a Mese cukrászdával szemben)

Tel.: 06-20/546-5915
VÁRJUK ÖNÖKET ÚJ BEMUTATÓTERMÜNKBEN!

Műanyag ajtó-ablak            Redőny, szúnyogháló
Fém biztonsági ajtó             Polikarbonát

MEGNYITOTTUNK!

l matematika-fizika l matematika-kémia
l matematika középiskolai tanár

A Szent Benedek Gimnázium SZKI  
és Kollégium Miskolci Tagintézménye  

pályázatot hirdet az alábbi munkakörökre:

BőveBB információ: 
06-30/511-2954, 06-46/530-340  

sztbenedek.miskolc.ig@gmail.com
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TeheTséggondozó  
szakkörök a Földesben!

A Földes Ferenc Gimnáziumban  
ebben az évben is meghirdetjük  

a tehetséggondozó foglalkozásokat 
5–6–7–8. osztályos tanulók számára.

Szakkörök: matematika, magyar nyelv  
és irodalom, történelem, biológia, fizika, kémia, 

számítástechnika

A szakkörök időtartama: 32 óra (16 foglalkozás)

Jelentkezés: a Földes Ferenc Gimnáziumban
2013. szeptember 20-án (péntek) 15.00-kor

Érdeklődni a 46/414-203-as telefonszámon  és  
az almamater@ffg.sulinet.hu e-mail címen lehet.

MEGNYITOTTUK! 
MEGNYITOTTUK! 

MEGNYITOTTUK!
Szeptember 13-án legnagyobb Coop Szuper áruházunkat  

(Miskolc, Vörösmarty u. 17. sz. alatt, a volt Profi áruház helyén)

A nyitási akcióból szeptember 13–22. között:

És még számos akciós termék. A fenti akciós árak valamennyi miskolci Coop üzletünkben érvényesek.

A rendkívül igényesen berendezett új áruházban a kedvezô árak mellett a 
• grillpultnál grillezett ételek • önkiszolgáló salátasziget • helyben sütött péksütemények

• frissen fôzött presszókávé várja az érdeklôdô vásárlókat.

Az üzlet elôtti parkoló teszi még kényelmesebbé a bevásárlást.
Coop Szuper áruház nyitva tartása: hétfô–péntek 6.00–19.30, szombat 6.00–15.00, vasárnap 7.00–12.00

Keresse fel legújabb áruházunkat és legyen törzsvásárlónk!

Coop szel. 
fehér k enyér, 1 k g                                            

169 Ft

Vizes zsemle,  
1 d b                                                                                                         

15 Ft

Miskolci  
finomliszt, 1 k g                                                                                                                                               

109 Ft

Eh. csontos 
csirkemell, 1 k g                                                                                                                                  

999 Ft

Eh. sertés-  
lapocka, 1 k g                                                    

1199 Ft

Eh. sertés- 
tarja, 1 k g                                                                                                                                              

1099 Ft

Eh. bőrös  
malachús, 1 kg

899 Ft

TeheTséggondozó  
szakkörök a zrínyiben!

A Zrínyi Ilona Gimnáziumban   
ebben az évben is meghirdetjük  

a tehetséggondozó foglalkozásokat 
8. osztályos tanulók számára.

Szakkörök: matematika, magyar nyelv és irodalom, 
angol nyelv, rajz és vizuális kultúra, dráma.

A szakkörök időtartama: 28 óra (14 foglalkozás)

Tájékoztatás és beiratkozás:  
a Zrínyi Ilona Gimnáziumban

2013. szeptember 17-én (kedd) 15.00-kor.

Érdeklődni a 46/344-908-as  
telefonszámon lehet.

Képzési lehetőségek még az idei, a 2013/2014-es tanévben  
nappali tagozaton a Diósgyőr- Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégiumban

Általános iskolát végzettek részére:
Szakiskolai tagozaton: l gépi forgácsoló l ipari gépész l asztalos l karosszérialakatos l jár-
műfényező szakmákban.
Szakközépiskolai tagozaton: l faipari szakmacsoportban katonai alapismeretek fakultációval.
Érettségizettek részére: l Gépgyártás-technológiai technikus szakon.
Iskolánkban kollégiumi elhelyezésre is van lehetőség.

Elérhetőségeink: Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium, 
3533 Miskolc, Téglagyár u. 1-2. Tel.: 06-46/532-358, 532-359

ZOO járat – továbbra is, 
igény szerint

Utazzon busszal Felső-Majláth  
és a Vadaspark között

11 járat naponta
Regisztráljon és igényeljen, hívja az ingyenes hívható (06) 80/296-
890-es telefonszámot vagy kattintson az MVK Zrt. honlapján az 
Igénybejelentés gombra és jelezze, mely járattal szeretne utazni.

Utazási igényét legalább 30 perccel az igényelt járat indulása 
előtt szükséges bejelenteni! 

Csak a meghirdetett járatok esetén kérhető!

Az autóbusz csak azokban a megállókban áll meg, ahová 
kérték, így az Ön utazása gyorsabb, és igénye szerint kényel-
mesebb lesz. 

KÖZKÍVÁNATRA!
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szeptember 14. | szombat
1973–2013 Rockfesztivál. Erzsébet tér.

16.00 | Fake Smile
16.45 | Miskolci Körforgalom
17.45 | 925 zenekar
18.45 | Ildi Rider
19.45 | Fish
21.00 | Tátrai Tibor–Gyenge Lajos és 
az Állatok

Jameson CineFest. MüHa, Városház tér.
08.00 | Tapolcai Vitamin Nap és Bolhapiac. 

Miskolctapolca, Enyedi úti autóparkoló.
09.00 | VII.Fazola Fesztivál és XIII. Rotary 

Fazola Henrik Díszműkovács Verseny. 
Zenés kisvonat indul a Dorottya utcai állo-
másról Újmassára, korlátozott létszámmal.

20.00 | Alter dizsi. Helynekem.

szeptember 15. | vAsárnAp
1973–2013 Rockfesztivál. Erzsébet tér.

16.00 | EmberDzsem

16.45 | Kiss Csaba és barátai
17.45 | KGST
18.45 | BMV Rockegylet
19.45 | Rudán Joe. Akusztikus  koncert.
21.00 | Takáts Tamás D.B.B.

Jameson CineFest. MüHa, Városház tér.
10.30 | Gőgös Gúnár Gedeon. Csodamalom 

Bábszínház.

szeptember 16. | hétfő
Jameson CineFest. MüHa, Városház tér.
07.00 | Mobilitási hét. Felső-Majláth villamos- 

végállomásról a Városház térig.
17.00 | MuzsiKaland. II. Rákóczi Ferenc Me-

gyei és Városi Könyvtár központi épület.

szeptember 17. | kedd
Jameson CineFest. MüHa, Városház tér.
17.00 | Nordic walking. Kemény Dénes uszo-

da – Miskolctapolca – Kemény Dénes uszo-
da.

szeptember 18. | szerdA
Jameson CineFest. MüHa, Városház tér.
12.30 | Skoda villamos- és villamosjavító- 

csarnoklátogatás. Szondi György utca 1.
13.00 | Diósgyőri városrész Mobilitási Nap-

ja. Dél-Kilián, Könyves Kálmán iskola mel-
letti parkoló.

szeptember 19. | csütörtök
Jameson CineFest. MüHa, Városház tér.
13.00 | Avasi városrész Mobilitási Napja. 

Avasi buszvégállomás melletti sportpálya.
22.00 | Cinema Cocktail Contest. Filmes ita-

lok és slam poetry verseny. Helynekem.

szeptember 20. | Péntek
Jameson CineFest. MüHa, Városház tér.
14.00 | MVK Zrt. nyílt nap. Szondi György 

utca 1.
20.00 | Under The Beat. Zenél Dj Bordee. 

Helynekem.

szeptember 21. | szombat
Jameson CineFest. MüHa, Városház tér.
20.00 | CineDisco. Válogatás minden idők leg-

jobb filmzenéiből. Helynekem.

szeptember 22. | vAsárnAp
Jameson CineFest. MüHa, Városház tér.
09.00 | Belvárosi Mobilitási Nap. Autómen-

tes nap. Miskolc Városi Szabadidőközpont 
előtti tér.

10.30 | Gőgös Gúnár Gedeon. Csodamalom 
Bábszínház.

kiállítás
Újra itthon! Kamarás Máté és Kamarás Jenő 

kiállítása megtekinthető szeptember 29-ig. 
Herman Ottó Múzeum.

Szekeres Erzsébet textilművész szövött 
faliképeit bemutató kiállítás. Megte-
kinthető szeptember 30-ig. Herman Ottó 
Múzeum

szeptember 16. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Honvéd7 19.40 
Vigyázz, kész, biztonság! 20.00 Miskolc Ma (ism.)  20.30–06.00 Képújság.

szeptember 17. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 
Sportközvetítés felvételről 20.30–06.00 Képújság.

szeptember 18. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Épí-tech 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Mis-
kolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

szeptember 19. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programaján-
lója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

szeptember 20. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Egy kávé mellett 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

szeptember 21. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–07.00 Képújság.

szeptember 22. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 
Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Egészségpercek (ism.) 20.00 Krónika, hírössze-
foglaló 20.30–07.00 Képújság. 

szeptember 12–22. | Jameson CineFest 10. Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztivál | KN | (Művészetek Háza)

szeptember 14. | szombat | J | 19.00 A GÉZAGYEREK / Bér-
letszünet

szeptember 15. | vasárnap | N | 11.00 A PADLÁS / Bérlet-
szünet | J | 17.00 A KOPASZ ÉNEKESNŐ / Bérletszünet | 
CS | 19.00 HAMLET / Bérletszünet

szeptember 19. | csütörtök | N | 19.00 LILI BÁRÓNŐ / 
Nyilvános főpróba

szeptember 20. | péntek | N | 19.00 LILI BÁRÓNŐ / Bemu-
tató előadás, Bemutató (Alap, Arany, Ezüst) bérlet

szeptember 21. | szombat | N | 17.00 LILI BÁRÓNŐ / Csiky 
(Alap, Arany, Ezüst) | K | 17.00 A NÉGYSZÖGLETŰ KE-
REK ERDŐ / Bemutató előadás

szeptember 22. | vasárnap | N | 15.00 LILI BÁRÓNŐ / Dé-
ryné (Alap, Arany, Ezüst) bérlet | K | 15.00 A NÉGYSZÖG-
LETŰ KEREK ERDŐ / Bérletszünet

szeptember 27. | péntek | K | 19.00 RÓMEÓ ÉS JÚLIA / 
Nyilvános főpróba

szeptember 28. | szombat | K | 19.00 RÓMEÓ ÉS JÚLIA / 
Bemutató előadás

szeptember 29. | vasárnap | K | 17.00 RÓMEÓ ÉS JÚLIA / 
Bérletszünet | CS | 19.00 HAMLET / Bérletszünet

Art mozi, művészetek házA

2 kaliber (MB premier) | 16 | 11.15 (szo–
v), 13.30, 15.45, 18.00, 20.15 – 22.30 (p–szo)
hajsza a győzelemért (F premier) | 16 
| 10.00, 12.30 (szo–v), 15.00, 17.30, 20.00 – 
22.30 (p–szo)
one direction: this is us (F) | KN | 
18.15 (cs–v)
az elnök végveszélyben (MB) | 16 | 
14.10, 16.50, 19.30 – 22.10 (p–szo)
A bűn éjszakája (F) | 16 | 18.30 – 22.30 
(p–szo)
blue Jasmine (F) | 12 | 22.15 (p–szo)
a végzet ereklyéi (F) | 12 | 11.30 (szo–v), 
15.30, 19.45
családi üzelmek (MB) | 16 | 11.00 (szo–
v), 13.15, 16.00, 20.30 – 18.00 (kivéve h–sze), 
18.15 (h–sze), 22.30 (p–szo)

repcsik (MB digitális 3D) | 16 | 10.30, 12.30 
(szo–v), 14.30, 16.30
riddick (MB) | 16 | 10.40 (szo–v), 13.00, 
15.20, 17.40, 20.00 – 22.20 (p–szo)
percy Jackson – szörnyek tengere 
(MB digitális 3D) | 12 | 17.15
elysium – zárt világ (MB) | 16 | 18.00 
(h–sze), 20.15
nagyfiúk 2. (MB) | 16 | 20.30
hupikék törpikék 2. (MB digitális 3D) | 
6 | 10.30, 12.45 (szo–v), 15.00
halbalhé (MB) | 6 | 12.00 (szo–v)
halbalhé (MB digitális 3D) | 6 | 10.00 (szo–
v), 14.00

szeptember 15-én, vasárnap a minorita templomban a 
fél 10 órai szentmise keretében tartják meg a hittanosok 
Veni Sanctéjét.

vasárnaptól, 15-től lesznek ismét szentmisék a nyári 
szünet után a Kálvária-kápolnában. A fél 11 órakor kezdő-
dő szentmise egyben a kápolna Szent Kereszt búcsúünnepe 
is. A Mindszenti plébánián ezen a napon 16 órától mocor-
gós szentmisét mutatnak be a Millenniumi teremben a kis-
gyermekes családoknak.

tóth ferenc ökonómus-parókust fölmentette miskolc-
diósgyőri parókusi hivatalából Orosz Atanáz püspök exar-
cha, és Kovács Endre vajdácskai esperes-parókust augusz-
tus 1-jei hatállyal kinevezte a Miskolc-Diósgyőri Görög 
Katolikus Egyházközség parókusává.

A szirmai plébániatemplom búcsúját vasárnap, a 11 órai 
szentmise keretében ünneplik, melynek celebránsa és szó-
noka Mikolai Vince főesperes, diósgyőri plébános lesz.

Az idén is lesznek rendezvények a minorita templomban 
a Templomok éjszakája programsorozat keretében. Szom-
baton, 14-én 19 órától az Éltető Lélek Irodalmi Kör műsora 
lesz a templomban, majd 20.30 órától előadásokra, tárlatve-
zetésre, a rendház megtekintésére lesz lehetőség.

hArAng-hírek

progrAmAJánló

A „Jedlik Ányos” TiT 

tehetséggondozó szakköröket szervez
a 8. osztályosok számára  

matematika, magyar, angol, német, biológia,

a 4. osztályosok számára  
magyar és matematika tantárgyakból.

A foglalkozások a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban lesznek megtartva.

Jelentkezni a „Jedlik Ányos” TIT irodájában (3525 Miskolc, Széchenyi u. 14.),
 továbbá a miskolci Herman Ottó Gimnáziumban lehet.

Apróhirdetés
elcserélem tiszalúci kertes ház 1/2-
ed részét szántóföldre, miskolci bérla-
kásra. Érd.: 46/411-304.
Házasságban élő ápolónőnek fel-
ajánlok 2 szoba összkomfortos lakást a 
belvárosban. Érd.: 20/227-9299.
Ágyi poloska!!! Kiugróan fontos az ir-
tása!!! Csótány, hangya, molylepke, po-
loska menjen a pokolba, egér, patkány 
utána!!! Rovarirtást vállalok HACCP 

programon belül, teljes objektumir-
tás esetén garanciával. Hudákné Veté-
si Margit 20/225-2241; 30/473-0268; 
70/506-7889.

Hi-sec és MeGA acél bizton sá gi ajtók 
már 54 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium) cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű árnyé-
kolástechnikával. Tel./fax: 46/402-292, 
mobil: 30/336-5528, web: www.alu-
port.hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: h–p: 
9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

Hirdetés

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: 
„Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk: info@mikom.hu. Dr. 
Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

vizsgálati dokumentációk. A Libegőpark Kft. (1191 Bu-
dapest, Vak Bottyán u. 75/A–C.) Lillafüred déli peremterü-
letén, a helyi autóbusz-végállomástól K-re eső erdős terüle-
ten, a Fehérkőlápára vezető jelzett turistaút környezetében 
egy 812 m pályahosszúságú, 227 m szintkülönbségű libegő 
létesítését tervezi. A libegő tervezett szállítási kapacitása: 
450 fő/óra. A vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció 
2013. szeptember 30-ig megtekinthető az Észak-magyar-
országi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségen (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), valamint 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
Építési és Környezetvédelmi Hatósági Osztályán (Mis-
kolc, Városház tér 8. sz., III. udvar földszint) ügyfélfoga-
dási időben (hétfőn 13–16, szerdán 8–17 és pénteken 8–12 
óra között).

megtekinthető. Az Arago Hotels Szállodaipari és Szol-
gáltató Zrt. (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) szabad-
időpark létesítését tervezi Miskolc 38457/2 és 38474 hrsz-
ú területen. A park főbb létesítményei: játszótér (2700 m2), 
téli-nyári jégpálya, sportpálya (2420 m2), kalandpark (5000 
m2), lézerharc-pálya (710 m2), pikniktér (4600 m2).

A vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció 2013. ok-
tóber 2-ig megtekinthető az Észak-magyarországi Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen 
(Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), valamint Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Építési és Környe-
zetvédelmi Hatósági Osztályán (Miskolc, Városház tér 8. 
sz., III. udvar földszint) ügyfélfogadási időben (hétfőn 13–
16, szerdán 8–17 és pénteken 8–12 óra között). 

Véleményeket várnak. Miskolc önkormányzata a vá-
ros Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatá-
nak módosítását kezdeményezi a Déli ipari park (Bogáncs 
utca) területére. A készülő tervekhez szeptember 9-től ok-
tóber 8-ig vélemények adhatók. Kérik, hogy ezeket írásban 
juttassák el Rostás László városi főépítésznek a Miskolc MJ 
Város PH Főépítészi Kabinet 3525 Miskolc, Városház tér 8. 
sz. postacímre vagy a partnersegiegyeztetes@miskolcph.hu 
e-mail címre.

mindenkit érhet Jogeset

közérdekű közlemények

fodor zoltán önkormányzati képviselő lakossági 
fogadóórát tart szeptember 23-án (hétfőn), dél-
után 5 órától a Széchenyi István Általános Iskolá-
ban (Hajós u. 5.).

Jakab péter önkormányzati képviselő lakossági 
fogadóórát tart október 9-én, délelőtt 11 órától a 
Jobbik miskolci irodájában (Széchenyi u. 52.).

gazdusné pankucsi katalin önkormányzati kép-
viselő lakossági fogadóórát tart szeptember 20-án 
14–16 óráig a Vasgyári Kórházban.

kovács Józsefné önkormányzati képviselő lakos-
sági fogadóórát tart szeptember 20-án 15–17 óráig 
a Tizeshonvéd úton.

gazdusné pankucsi katalin önkormányzati kép-
viselő lakossági fogadóórát tart szeptember 21-én 
8–10 óráig Komlóstetőn, a Lomb utcában.

kovács Józsefné önkormányzati képviselő lakos-
sági fogadóórát tart szeptember 21-én 8–10 óráig a 
Mátyás király úton.

lAkossági fogAdóórák, UtcAfórUmok

miskolci nemzeti színHáz 

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Hirdetésszervezőink az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Széchenyi u. 40. Fax.: 46/501-428
Tel.: 46/501-420 E-mail: info@mikom.hu
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Zenés felvonulással, óriásbábos parádéval hirdette meg múlt pénteken új évadának kezdetét a Miskolci Csodamalom Bábszín-
ház. Az első előadás Babszem Jankó története volt szombaton. Az évadban bemutatják még többek között a Gőgös Gúnár Gede-
ont, s megismerkedhet a közönség Pinokkió történetével is. Az Elvarázsolt egérkisasszony előadásához kiállítás kapcsolódik, a 
Népmese bérlethez pedig rajzpályázatot hirdet a Csodamalom vezetése. A bábszínház a Miskolci Nemzeti Színházzal is szoro-
sabbra fűzi kapcsolatát – a Játékszínben közös performanszokra látogathatnak majd a gyerekek az évadban.             Fotó: Mocsári L.

Ismeri Ön Jókai műveit?

Négyrészes rejtvényünkben Jókai Mór híres regényhőseinek nevét rejtettük el. 
A megfejtéseket együtt, egy levélben legkésőbb szeptember 16. éjfélig juttas-
sák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad 
u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között az Andro-
meda Travel felajánlásában 2 darab 2 fős szállást sorsolunk ki Görögország-
ban, Makrygialos üdülőhelyen standard stúdió jellegű elhelyezéssel, önellátással.

Heti Horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Rendkívül jó a kapcsolatépítő képessége, 
így remekül együtt tud működni a kollégáival. Felettesével is ren-
deződnek a vitás kérdések, ennek köszönhetően lelkesebben jár 

dolgozni. Otthon nyugalmasabb időszak következik, egy pihenéssel. 

Bika (04. 21–05. 21.) Munkahelyi feljebb jutásért hajt folyamato-
san, és végre eredményt is fel tud mutatni. Elismerik teherbírását, 
főnöke a többiek előtt dicséri meg, ezek után pedig még nagyobb 

lelkesedéssel végzi teendőit. Magánéletében kilátásban van egy laza este.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Ez a hete kiemelkedően jól alakulhat, ki-
tartó szorgalma meghozza végre gyümölcsét. Értékelik a munká-
ját, főnöke mindenképpen elismeri valamilyen módon. Családja 

lassan – eléggé el nem ítélhető módon – kezdi hiányolni a törődést. 

Rák (06. 22–07. 22.) Diplomáciai érzéke és kompromisszum-
készsége ismét javára válik, főleg munkahelyi kapcsolatainál fon-
tos az odafigyelés, mivel lehetőséget kap egy új terület kipróbá-

lására. Ez csak a kollégákkal együtt sikerülhet, ideje a közös szórakozásnak. 

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Segítőkész és figyelmes mostanában a 
munkahelyén, ezt mindenki szívesen veszi. Felettesei is jó szemmel 
nézik, hogy kollégáinak is besegít, ha van egy kis ideje. Kicsit feszül-

tebb mostanában, és ez leginkább otthon csapódik le. Legyen türelmesebb.

Szűz (08. 24–09. 23.) Sok teendője akad mostanában, mind a 
munkahelyén, mind a háztartásában. Az irodában jobban halad, 
mivel jó a közösség. A csapatmunka mindig hatékonyabb és még 

szórakoztatóbb is. Otthon kevesebb a segítség, fontos a jó időbeosztás. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Kicsit lassítson a munkatempóján, kollégái 
kezdenek lemaradni. Kevesen bírják ezt a hajtást. Ha alaposabban, 
átgondoltabban végzi feladatait, kevesebb hibalehetőség marad. 

Kritikus hangulatban van, véleményét nem mindig a megfelelő formában közli.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Az őszies idő kedvét szegi, nem szíve-
sen jár be munkahelyére. Ha tehetné, egyedül dolgozna egy iro-
dában, kollégák nélkül. Nincs hangulata másokhoz, még a jelen-

létük is feszélyezi. Vigyázzon, milyen stílusban beszél velük. 

Nyilas (11. 23–12. 21.) Jó hangulatát másokra is kiterjeszti, barát-
ságos légkört teremtve a munkahelyén is. Ez kitart a következő hé-
ten, még feletteseire is jó benyomást tesz. Magánéletében aktív 

kikapcsolódásokat szervez szinte minden napra, családtagjai ezt örömmel veszik. 

Bak (12. 22–01. 20.) Rendkívül elmélyülten tud dolgozni, na-
gyon fontos Önnek az elvégzett munka öröme. Nem szereti a 
munkahelyi fecsegést, időhúzást, a teljesítmény számít egyedül. 

Otthon is egy kis nyugalmasabb, csendesebb időszakra vágyik. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Munkatársai tudják, hogy szinte mindig 
számíthatnak Önre, ezért nyugodtan kérnek segítséget, de szívesen 
támogatják is, ha szükség van rá. Irodájában barátságos hangulatot 

teremt, harmonikus légkör veszi körül. Otthon sokat beszélgetnek kedvesével. 

Halak (02. 20–03. 20.) Túlságosan makacs hangulatban van, 
ami nem vezeti jó irányba. Nem kellene ragaszkodnia mindig a 
saját elképzeléséhez, mert könnyen lehet, hogy az nem megfele-

lő. Ha egyedülálló, a következő időszak alkalmas lehet a kapcsolatteremtéshez.

rajzolj és nyerj!
Miskolc idén is csatlakozik 

az Európai Mobilitási Héthez. 
A MIKOM Nonprofit Kft. az 
ATTAC projekt támogatásával 
rajzpályázatot hirdet középisko-
lai osztályok számára. A feladat: 
képben, rajzban megfogalmaz-
ni, „Miért válasszuk a közösségi 
közlekedést”? 

A mestermunkát A0 vagy A2 
méretű papírra kell elkészíteni, 
bármilyen rajzeszköz elfogadott. 
A pályamű hátoldalán fel kell 
tüntetni az oktatási intézmény 
nevét, elérhetőségét, valamint a 

pályázó osztály nevét, elérhető-
ségét. A pályaműveket szemé-
lyesen vagy postán a MIKOM 
Nonprofit Kft.-hez kell eljuttat-
ni. Cím: 3525 Miskolc, Kis-Hu-
nyad u. 9. Beküldési határidő: 
2013. szeptember 17. A nyertesek 
díjazásban részesülnek.

Népkerti garázdák
A rendőrség tájékoztatása szerint, garáz-

daság bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indított büntetőeljá-
rást a Miskolci Rendőrkapitány-
ság két férfival és három fia-
talkorú társukkal szemben. A 
36 éves H. Tibor, a 36 éves K. 
Károly és három társuk elő-
zetes szóváltást követően a 
Népkertben, vasárnap éjfél 
után nem sokkal bántalmaz-
ni kezdtek három helyi férfit. A 
rendőrség elfogta és előállította 
a garázdákat.

Fának, oszlopnak 
Villanyoszlopnak hajtott egy autó hét-

főn kora reggel Miskolcon, a Kőporos ut-
cában, délután pedig egy másik 

személygépkocsi fának csapó-
dott a Lauday János utcában. 
A reggel balesetet szenve-
dett autóban két személy 
utazott, egyiküket a men-
tők könnyebb sérülések-

kel szállították kórházba. 
A fának csapódott személy-
gépkocsi sofőrje is megsé-
rült, őt a mentők a helyszí-
nen látták el.

A napokban tolvajok bontották meg a 
Győri kapui templom tetejének vörösréz 
borítását, ezzel Balajti József lelkész szerint 
4-5 millió forintos kárt okoztak. Az elvitt 
vörösréz már aznap délután előkerült, pár 
órával később a két tolvaj kezén is kattant a 
bilincs. Hétfőn reggel elrendelte a bíróság a 
lopással megalapozottan gyanúsítható fér-
fiak előzetes letartóztatását is.

sz. s. | Fotó: JuHász á.

Megkezdődött
a bábszínházi évad

Balesetsorozat
Több baleset történt szerdán reggel, Miskolc területén. Hat óra körül a gyalogátkelőhelyen sodort el egy idős férfit a Vörösmarty 

és Corvin utcák kereszteződésében egy személyautó. A József Attila és a Fonoda utcák kereszteződésénél nyolc óra körül először 
egy teherautó és egy személyautó ütközött, majd egy Renault ment neki egy kisteherautó kerekének. Ezt követően négy személy-
autó tolta meg egymást sorban, ugyanitt a Téglagyári utcában és a Deszkatemplomnál is baleset történt szerdán délelőtt. 

Réztolvajok

Forró NyoMoN


