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Közgyűlés
A nyári szünet utáni első 

rendes ülését tartja szeptem-
ber 26-án Miskolc közgyűlé-
se. Az előzetes meghívó sze-
rint huszonöt napirendi pont 
– köztük számos, fajsúlyos 
téma – kerül a grémium elé  
jövő csütörtökön, ami bizo-
nyára most is több sürgősségi 
indítvánnyal kiegészül majd.

7. oldal

A miskolciak közül a Fideszre szavaznának a legtöbben – a teljes né-
pesség 31 százaléka – ha most lennének a választások, míg a szocia-
listákra csupán a lakosság 12 százaléka voksolna. Ez is kiderül abból 
a múlt héten már általunk is említett közvélemény-kutatásból, ame-
lyet a Miskolci Egyetem Politikatudományi Intézete végzett nyáron 
a városban. Összeállításunkban a pártok önkormányzati frakció- 
vezetői értékelik az adatokat.                                                                   2. oldal

Fidesz – MszP: 
-re áll 

a Meccs MiskolcoN

Hirdetés

2013. szeptember 21. | 38. hét | X. évfolyam 37. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

Mobilitási Hét

körNyezettudatosság 
egészségesebb élet 
tisztább levegő

þ
þ
þ 9. oldal

talPra állítják 
a tejipart Miskolcon

Csütörtökön megkezdődtek a tárgyalások a piaci szereplők és 
Miskolc önkormányzata között a helyi tejipar működőképessé-
gének visszaállítása érdekében. Ennek köszönhetően, a MIVÍZ 

Kft. visszaállította a bérüzem működéséhez szükséges ivóvíz-
szolgáltatást a miskolci tejipari cégnél. Kriza Ákos polgármester 

és az érintett felek megállapodtak abban, hogy elsődleges cél a tej-
ipari vállalatnál dolgozó, mintegy száz fő foglalkoztatott munkahe-
lyének megmentése, illetve az üzem termelésének újraindítása.

Minket olvasnak 
a legtöbben 
Miskolcon!

vezetői értékelik az adatokat.                                                                   a Meccs MiskolcoN
31–12
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3. 
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Minket olvasnak 
a legtöbben
Miskolcon!

5.oldal

csatlakozzoN 
HozzáNk! 

állaMtitkári

Új munkahelyek, 
duális képzés a boschnál

titkárititkárititkárititkári
látogatás
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A változó Mesterházy Attila
Mesterházy Attila, az MSZP el-

nöke és a baloldal nyilvánvaló mi-
niszterelnök-jelöltje az MSZP által 
Miskolcon rendezett nagygyűlésen 
megtette, amit lehetett. Ellenzé-
ki politikusként igazságos, szabad, 
biztonságos országot ígért az ál-
lampolgároknak. Olyan országot, 
amelyikben mindenki jobban él. 
Kormányra kerülésük esetén arra 
törekednek majd, hogy minden csa-
ládban legyen legalább egy kereső, 
bölcsődei és óvodafejlesztési prog-
ramot indítanak, a kis- és közép-
vállalkozásoknak kiemelt segítséget 
nyújtanak, a nyugdíjasoknak ga-
rantált ellátást, nyugdíjprémiumot, 
a fiataloknak tandíjmentes tanu-
lást stb. 

Ezt ugyan valami rejtélyes ok foly-
tán nem tartják sem populizmus-
nak, sem szociális demagógiának, 
de nagyon csekély valóságismeret 
kell ahhoz, hogy ezt valaki elhigy-
gye. Ilyen triviális mutatványokkal 
nem lehet választást nyerni, hiába 

mondta Mester-
házy, hogy az Or-
bán-kormány már 
megbukott, mert 
változás kell. Az 
országban nincs 
k o r m á n y v á l t ó 
hangulat, ráadásul a közvélemény-
kutatási adatok is egyértelmű Fi-
desz-fölényt jeleznek, lassan három 
éve. Pillanatnyilag egy elenyésző ki-
sebbség akar csak változást.

Az MSZP kétségbeejtő helyzetét 
jelzi, hogy Mesterházy Attila is vé-
szes gyorsasággal sodródik balra, a 
Török Zsoltok és a Szanyi Tiborok 
közé. Ígérete szerint mindenkinek 
igazságot fog szolgáltatni, akit az 
Orbán-kormány megalázott, meg-
félemlített, vagy kisemmizett. Le-
számolás helyett igazságos elszá-
moltatás lesz.

De hogy valójában mi lesz, azt 
csak a voksok összeszámolása után 
tudjuk majd meg.

TóTh Gy. LászLó

Az akció érvényes: 
2013. 09. 21-től 2013. 10. 04-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.

Őszi cipővásár!
SzéleS, problémáS,  

fájóS lábakra
Egyes termékek 2900 Ft-tól

l női alkalmi cipők
l női utcai cipők
l női őszi boka csizmák

Ha Önnek iS fontoS  
a kényelem, jÖjjÖn el!
bütykös, kalapácsujjas láb  

nem akadály!

Hely: miskolc, technika Háza
szeptember 26-án, (csütörtök)  

9–12 óráig

hirdetés

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 .

Fidesz – MszP: 31–12

Jelenleg a miskolciak közül is a Fideszre szavaznának 
a legtöbben – ez derül ki abból a közvélemény-kuta-
tásból, amelyet a Miskolci Egyetem Politikatudomá-
nyi Intézete végzett ez év nyarán. 

A felmérésben résztvevők 31 százaléka választaná a Fi-
deszt, 12 az MSZP-t, és 9 a Jobbikot. A teljes adatsorból az 
is kiderül, hogy a nyugdíjasok körében került a legköze-
lebb egymáshoz a Fidesz (32) és az MSZP (21), míg a leg-
nagyobb különbség a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
körében mutatkozik 41, illetve 7 százalékkal. A Jobbik a 
18–34 évesek körében a legnépszerűbb (16 százalék).

Galló Béla politológus lapunknak úgy vélekedett, a 
miskolci adatok az úgynevezett baloldal számára több 
mint elgondolkodtatóak. Nem is annyira a Fidesz – 
MSZP erőviszony – nagyjából az országos trendet tük-
röző – számai, hanem az MSZP és a Jobbik adatai a 
figyelmeztetőek. Az, hogy a Jobbik a fiatalabb korosztá-
lyokban megelőzi az MSZP-t, jelzi, milyen demográfiai 
szakadékba navigálta magát a baloldal az elmúlt majd’ 
negyedszázadban. Az, hogy a 18–34 év közötti választó-
polgárok (a biztos szavazók) körében a Jobbik 17, míg az 
MSZP csupán 7 százalékon áll, azt mutatja, hogy 2018-ra 
az előbbi készülhet magabiztosabban. 

Kiss János (Fidesz)
A miskolci kutatás eredményei gyakorlatilag 

megegyeznek az országos felmérések számaival. 
Ez mutatja, mennyire tévképzet az MSZP szlogen-
je, miszerint Miskolc valamiféle szocialista bástya 
lenne. A szocialisták olyan intőt kaptak 2010-ben 
a városlakóktól, ami a mai napig hat, mert a mis-
kolciak nem felejtették el a múltat. Továbbra is azt 
üzenik, nem kívánnak szocialista bástya lenni, és 
nem sírják vissza azt az időszakot, amikor a szo-
cialista „gazdaságpolitika” 50%-kal emelte meg 
a munkanélküliséget Miskolcon, a város adós-
ságállománya tízszeresére nőtt, a rezsi az egekbe 
emelkedett, és beözönlöttek a „fészekrakó” ele-
mek. Mindeközben a szocialista politikusok csak 
páváskodtak. Az új városvezetést 2010-ben üres 
kassza és temérdek munka várta. Ám mára sike-

rült Miskolc adósságállomá-
nyából 25 milliárd forintot 
ledolgozni, és megmenteni 
a várost a csődtől, sikerült 
2600 új munkahelyet létre-

hozni, miközben folya-
matosan csökkentjük a 
rezsit, és küszöbön áll 
a „fészekrakók” ki-
költöztetése is. Úgy 
látjuk, hogy a közvé-
lemény érti és érté-
keli azt a munkát, 
amit végzünk. 

Molnár Péter (KDNP)
A friss miskolci közvéle-

mény-kutatás eredménye az 
országos méréseken 
mutatott preferen-
ciák leképeződése. 
Világosan látszik, a 
miskolciak is úgy 
gondolják, hogy 
a kormányzó 
Fidesz – KDNP 
s z ö v e t s é g n e k 
nincs alternatí-
vája. 

A kutatás óta pedig 
már azt is látjuk, hogy az ellenzék a véglete-
kig megosztott lett a személyi torzsalkodások 
miatt. S egyébként is úgy tűnik, nem népsze-
rűek a bukott baloldaliak városunkban sem. 
Mi, kereszténydemokraták úgy gondoljuk, ez 
az eredmény további felelősségteljes munkára 
kell ösztönözzön minket. A város és az embe-
rek érdekét kell szolgálni a továbbiakban is. Az 
eredmény nyilván annak a konzekvens mun-
kának tudható be, hogy sikerült leszorítani 
a város brutális – a szocialisták által felhal-
mozott – adósságállományát, előreléptünk 
a rendteremtés, a közbiztonság területén, 
a „fészekrakó” probléma megoldásán ko-
molyan dolgozunk, sikeresen lezártunk több 
projektet, s már látszanak a jövő fejlesztései is.

Földesi Norbert (MszP)
Közvélemény-kutatásokat  demokráciákban 

szoktak tartani. Egy olyan országban, egy olyan 
városban, ahol a Fidesszel, a városvezetéssel 
egyet nem értő emberek közül nagyon sokan 
meg sem mernek szólalni, mert attól tartanak, 
hogy erre rámehet a munkahelyük, értelmez-
hetetlen egy ilyen felmérés.

Ha egyáltalán felmérés lenne, nem pedig 
propagandaanyag. A közvélemény-kutatás-

nak álcázott sikersztorihoz egészen vélet-
lenül az a politikatudományi intézet adta a 
nevét, melynek illusztris oktatója a polgár-

mester egyik legfőbb bizalmasa, tanácsadója. 
Így talán jobban érthető, hogy miért születtek a 

Fidesz számára irreálisan kedvező „eredmények”.
Azt tanácsoljuk Kriza Ákosnak, hogy ha va-

lóban a köz véleményére kí-
váncsi, akkor talán öltsön 
álruhát, s merészkedjen ki 
a városházi elefántcsontto-

ronyból. Sétálgasson az 
A v a s o n ,  

esetleg a 
Forinton, s be-

szélgessen a járókelők-
kel. Garantáljuk, hogy 
csalódni fog.

Jakab Péter 
(Jobbik)

A közvéle-
mény-kutatá-
sokkal óvato-
san kell bánni, 
hiszen a ku-
tatást végző 
szándéka és 
az eredmény 
t ö b b n y i r e 
szoros össze-
függést mutat 
egymással. Je-
len kutatást Kriza Ákos főtanácsadója, Zárug 
Péter Farkas irányította, nem meglepő, hogy a 
Fidesz vezet a miskolciak körében. A valóság-
ban azonban óriási az elégedetlenség a jelenle-
gi városvezetéssel szemben.

Ami a Jobbikot illeti, megszoktuk már, hogy 
rendre olyan eredményeket hoznak ki a tá-
mogatottságunkra, amely köszönő viszony-
ban sincs a valósággal. A 2009-es EP-válasz-
tás óta tudjuk, hogy kb. háromszor akkora a 
Jobbik valódi szavazótábora, mint amennyit 
a közvélemény-kutatók mérnek. Ezt támaszt-
ja alá a Világsátor elleni aláírásgyűjtésünk is, 
ahol jóval többen biztosítottak bennünket tá-
mogatásukról, mint ahányan Kriza Ákost pol-
gármesterré választották. Ez a mi igazi közvé-
lemény-kutatásunk.



Csütörtökön megkezdődtek a tárgyalások 
a piaci szereplők és Miskolc önkormány-
zata között a helyi tejipar működőképes-
ségének visszaállítása érdekében. 

Kriza Ákos polgármes-
ter és az érintett felek 
megállapodtak abban, 
hogy elsődleges cél a 
tejipari vállalatnál 
dolgozó, mintegy 
száz foglalkozta-
tott munkahelyé-
nek megmentése, 
illetve az üzem ter-
melésének újrain-
dítása – tájékoztatott 
Koczák Szilvia, a város-
háza szóvivője. Mint el-
mondta, a polgármesteri hivatal 
megkezdte az üzleti koncepció kidolgo-
zását annak érdekében, hogy önkormányza-
ti gazdasági részvétellel megakadályozzák a 
helyi tejipar végleges tönkretételét. – Egyet-
értés van abban, hogy Miskolc városa nem 
engedheti meg, hogy az évtizedes múlttal 
rendelkező tejipar megsemmisüljön, mint 
ahogyan azt sem, hogy a beszállítói kör, a 

szolgáltatók ne legyenek kifizetve, éppúgy, 
mint azt, hogy a helyi fogyasztók, különös 
tekintettel az oktatási intézményekre, ne 

kapják meg napi szinten a friss tejter-
mékeket – emelte ki a szóvivő. 

Mint megtudtuk, ennek a 
tárgyalásnak köszönhető-

en a MIVÍZ Kft. csütör-
tökön visszaállította a 
bérüzem működésé-
hez szükséges ivóvíz-
szolgáltatást a mis-
kolci tejipari cégnél.

Ismert, az önkor-
mányzati tulajdonú 

vízszolgáltató társaság, 
a közvagyont súlyosan 

veszélyeztető közműtarto-
zás miatt, korábban kizárta 

a szolgáltatásból a tejipari válla-
latot. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere 

szerdán sajtótájékoztatót tartott a cég Erdé-
lyi úti telephelye előtt, ahol egyebek mellett 
kijelentette: eljött az ideje, hogy Miskolc ön-
kormányzata beavatkozzon, megmentsék a 
város évtizedes alapokon nyugvó tejiparát, a 
munkahelyeket, a beszállítók megélhetését.

T.  Á.

Államtitkári 
látogatás
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Újabb 80 új munkahelyet terem-
tő, 1,5 milliárd forintot meghaladó 
összköltségvetésű projektről szá-
moltak be a Bosch vezetői szerdán 
Miskolcon. Az eseményen jelen volt 
Cséfalvay Zoltán államtitkár is.

Gyárlátogatáson mutatták be a Ro-
bert Bosch Energy and Body Systems 
Kft. 2009. óta megvalósult 
beruházásainak ered-
ményeit, valamint a 
tavaly ősszel elindí-
tott duális képzés 
újabb mérföldkö-
vét jelentő tanu-
lószigetet szerdán 
Miskolcon. Az ese-
ményen jelen volt Csé-
falvay Zoltán (jobb alsó 
képünkön), a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium parlamenti és gazdaság-
stratégiáért felelős államtitkára is, aki 
elmondta: a 2014–2020. közötti idő-
szakban azonban 50 milliárd forint 

juthat a gyakorlatorientált 
szakképzésre, kétezer tan-

műhely épülhet, amivel az a 
céljuk, hogy a kis- és középvál-

lalkozások is nagyobb részt vállalja-
nak a duális szakképzésben.

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere 
kiemelte, a Bosch meghatározó sze-
replő a város munkaerőpiacán. Nem 
csupán a gazdaság fejlődését segíti 

elő, sokak számára nyújt biz-
tos megélhetést is. A cégcso-
port hosszú távú letelepedése 
Miskolcon válasz a kétke-
dőknek is, hogy az innováci-
ós iparra lehet és kell is építeni 
ebben a térségben.

– A város is ezekre az alapokra 
építi fel jövőjét, fontos húzóágazatnak 
megjelölve a technológiai innovációt, 

a kutatást és a fej-
lesztést – emelte 
ki a polgármester, 
aki szólt a Mis-
kolci Egyetemen 

folyó mérnökkép-
zés fontosságáról is. 

Max Nitzsche (bal alsó ké-
pünkön), a Robert Bosch Energy and 
Body Systems Kft. ügyvezető igazga-

tója ismertette, az elmúlt négy évben 
a miskolci autóipari vállalat több mint 
35 milliárd forintot költött beruházás-
ra. Uwe Mang gazdasági igazgató el-
mondta, a fejlesztéseknek köszönhető-
en a miskolci gyár létszáma a 2009-es, 
csaknem ezer főről több mint 2000-re 
növekedett. A cég 2013-ban induló új 
projektjével újabb 80 munkahelyet te-
remt.                  Kujan I. | fOTó: juhÁsz Á.

Október 31-én váltja fel végleg, az egész 
országban a hagyományos, analóg adást a 
digitális földfelszíni sugárzás, mely jobb 
kép- és hangminőséget, illetve a korábbinál 
több, ingyen elérhető csatornát biztosít. Az 
átállás második üteme már B.-A.-Z. megyét 
és Miskolcot is érinti, az ezzel kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókról 
a Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóság (NMHH) 
országos roadshowjának he-
lyi állomásán számoltak be 
a héten az illetékesek.

– Borsod-Abaúj-Zemplén 
domborzati viszonyai miatt 
speciális megoldásokat alkalmaztunk, így az 
átálláshoz kapcsolódóan üzembe helyezett 25 
átjátszó adóból 12 darab e megyében szolgál-
ja ki a nézőket. Célunk az volt, hogy a lehető 
legtöbb nézőhöz megfelelő minőségben jus-
son el a digitális földfelszíni jel – hangsúlyozta 
Vári Péter, az NMHH műszaki főigazgató-he-

lyettese. – Több mint 
egy éve kezdtük meg 
az együttműködést 

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal. 
Ennek célja az volt, hogy mind megyei, mind 
városi szinten segítsünk azonosítani mind-
azokat, akik szociálisan rászorultak, és akik-
nek valószínűleg az átállás erejüket meghaladó 
anyagi terhet jelentett volna – mondta el egye-
bek mellett Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-

re. A hatóság az összegyűjtött 
adatok alapján több mint 55 
ezer lakost keresett fel, akik 
közül 15 556-an éltek is a tá-
mogatás nyújtotta lehetőség-
gel. Miskolcon a jogosult 6629 
rászorult közül eddig 912-en 
igényelték a támogatás kere-
tében beszerelt vételi eszkö-

zöket, 743 esetben pedig ezek már be is lettek 
szerelve, a többi helyre pedig hamarosan eljut-
nak a szakemberek. Az október 31-i technoló-
giai váltás után még 30 napig, november 31-ig 
igényelhető támogatás a hatóságtól. Az igény-
lés feltételeiről és részleteiről a 06-80/383-940-
es ingyenes, zöld számon kaphatnak bővebb 
felvilágosítást az érintettek.

TajThy Á.
lyettese. – Több mint 
egy éve kezdtük meg 
az együttműködést 

felvilágosítást az érintettek.
TajThy Á.
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    Új MunKahelyeK, 
duÁlIs Képzés a BOschnÁl

Miskolc és 
a megye is 
készen áll

Október 31-én váltja fel végleg, az egész a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal. 

Digitálisan, jobb minőségben

Idén Is KuTaTóK éjszaKÁja!
Nem kérdés, hogy 2013-ban már mindenki tisztában van vele: ha szeptember, akkor Ku-

tatók Éjszakája! Kívánjuk, hogy mindenki találja meg az őt érdeklő legizgalmasabb prog-

ramokat, mindenki bejusson idén arra a regisztrációköteles programra, amire már évek 

óta nem sikerült, senki ne maradjon le semmiről és mindenki érezze nagyon jól magát 

szeptember 27-én, a Kutatók Éjszakáján! Részletes program a 10. oldalon!         A szervezők

„Tejben, vajban – bajban”

a MIsKOlcI TejIpar 
MegMenTéséérT
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Huszonhét nyelvvizsga után átadja tapasztalatait
Gaál Ottó, a Kreatív Nyelvtanulás fel-
találója már ismert lehet az újságot 
olvasók, tévét nézők előtt, hiszen 27 
középfokú állami nyelvvizsgájával 
a nyelvtanulás egyéni bajnoka Ma-
gyarországon. Sőt, talán Európában 
is, hiszen még egy belga fiatalem-
berről lehet tudni, hogy a brüsszeli 
egyetemen 22 nyelvből tett vizsgát. 
Egykor a tv-nézők Vitray Tamás és 
Friderikusz Sándor műsoraiban lát-
hatták Gaál Ottót. Most tapasztala-
tait egy új nyelvtanulási módszer, a 
Kreatív Nyelvtanulás tananyagaival 
próbálja továbbadni az érdeklődők-
nek. A módszer mintegy tíz év kuta-
tómunkájának eredménye, s külön-
legessége az, hogy segítségével az 
egyedül tanulók is folyamatos be-

szédkészséget szerezzenek. Tanulás 
közben ugyanis állandóan célnyel-
ven kell megszólalni. A 12 fejezet-
ből álló oktatócsomag kezdő szint-
ről indul, s a középfokú nyelvvizsga 
követelményeit célozza meg – ma-
gyarázza Gaál Ottó. Minden fejezet-
ben a rövid szókincs/nyelvtan után 
több száz kétnyelvű mondatrész, 
mondat következik, melyet hango-
san kell célnyelvre fordítani. A tanu-
ló maga alkotja meg a mondatot. 
Innen az elnevezés: Kreatív Nyelvta-
nulás. A magyar fordítások tökéletes 
önellenőrzést biztosítanak, s az egy-
re több helyes megoldás a nyelvta-
nulóknak sikerélményt, önbizalmat 
ad. Ha pedig ront, nem kell izgulni, 
hiszen egyedül kijavíthatja a hibáját. 

A kreatív nyelvtanulók táborában 
megtalálhatjuk a középiskolás kor-
osztályt, a nyelvvizsgára készülőket 
és a nyugdíjasokat is. Több mint két-
száz önkormányzatnál és jó néhány 
középiskolában, köztük kéttan-
nyelvű gimnáziumban is alkalmaz-
zák. Nagy cégek és kisvállalkozások 
egyaránt sikerrel használják a vissza-
jelzések szerint. Megtalálható a Mi-
niszterelnöki Hivatalban, a Külkeres-
kedelmi Főiskolán, a világbajnoki és 
olimpiai ezüstérmes női kézilabda-
válogatottnál, Kiss László által irá-
nyított úszóválogatottnál, de olyan 
kiváló emberek könyvespolcain is, 
mint például Freund Tamás, Bolyai-
díjas akadémikus vagy Szakcsi Laka-
tos Béla zongoraművész.

Velünk könnyebb a nyelvtanulás...

Mészáros Kinga, Kovács Blanka, Freund Ádám és Szekeres Georgina már boldogan mutathatja fel 
nyelvvizsga-bizonyítványát, hiszen letették a vizsgát. Mindannyian a Kreatív Nyelvtanulást alkal-
mazták, s bátran ajánlják másoknak is a különleges rendszer előnyeit.

Leckéről leckére: hogyan is működik a rendszer?
A leckék mindig a szólappal kezdőd-
nek, amelyen az új szavakkal ismer-
kedhetünk meg. Általában külön sze-
repelnek a főnevek, melléknevek, igék 
stb., a könnyebb áttekinthetőség vé-
gett. Ezt követi a szólapmagyarázat, 
amely külön kitér azokra a szavakra, 
amelyek használata a magyartól eltér, 
s így problémát okozhat. Ezen a lapon 
a szómagyarázatok a szólap sorrendjét 
követik, mégpedig a bal felső sarokból 
haladva a jobb alsó sarok felé. Érdemes 
a szólapot és a szólapmagyarázatot 
egyszerre tanulmányozni. Ezen a la-
pon csak a problémás szavak szerepel-
nek, a fennmaradók használata nem 
okoz gondot. 

Az ezután következő nyelvtan-
lap a motorja az egész leckének, 
az itt elsajátított néhány szabály-
lyal tudunk majd számtalan hibát-
lan mondatrészt/mondatot képez-
ni a további gyakorlatok folyamán. A 
gyakorlólapok alkotják az anyag túl-
nyomó részét. Nagyon fontos, hogy 
mindig hangosan gyakoroljunk, mert 
miközben beszélünk, a szövegérté-
sünk is fejlődni fog.

A tananyag praktikus használatát 
célozza, hogy szétszedhető lapokból 
áll, így könnyen magunkkal vihetjük 
az aktuális fejezetet, s annak bárme-
lyik részét külön is gyakorolhatjuk. A 
végső cél, hogy bármelyik lapról, bár-

melyik mondatot pontosan és gyor-
san le tudjuk fordítani. Ugyanis, ha 
megszerezzük ezt a készséget, akkor 
egy ilyen vagy ehhez hasonló mon-
dat megfogalmazása pl. az utcán sé-
tálva sem fog problémát okozni. Ezt 
pedig már úgy hívják, hogy BESZÉD. 

A 12 leckéből álló oktatócsomag 
a kezdő szintről indul, s a középfo-
kú nyelvvizsga követelményeit céloz-
za meg. A tananyagot a Sikeres Álla-
mi Nyelvvizsga fejezet zárja, amelyek 
akár 5-10 pluszpontot hozhatnak a 
nyelvvizsgán. A kiejtést nehéz leírva 
megtanulni, ezért használjuk figyel-
mesen a CD-t, amelyen minden szó-
lap és több száz mondat szerepel.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
Egy módszer, három lány – harminckét nyelvvizsga!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka né-
hány éve a Kreatív Nyelvtanulással 
elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem 
gondolták, hogy ilyen sikeres 
nyelvtanulók lesz-
nek. Virág és Blan-
ka átlagos nyelv-
tanulónak tartotta 
magát,  27 évesen 
mindössze egy nyelv-
ből volt bizonyítvá-
nyuk. Életük nagy fel-
fedezésének érzik a 
módszerrel való meg-
ismerkedést. Azóta 
ugyanis Virág kilenc, 
Blanka pedig tizenhá-
rom nyelvből szerzett 
középfokú nyelvvizs-
gát. Zsófi pedig 18 éves 
„kreatív nyelvtanuló”, 
negyedikes gimnazista-
ként már tíz nyelvből vizsgázott sike-
resen, teljesítménye korosztályában 
egyedülálló.

Könnyedén, három-négyhavonta 
tettek középfokú nyelvvizsgát, a fel-

készüléshez kizárólag a Kreatív Tan-
anyagot használták. Figyelem, ma-
napság gyakori, hogy a 

középfokú nyelvvizsga hiánya miatt 
a végzősök fele nem veheti át dip-
lomáját!

A tananyag kidolgozója, Gaál Ottó 
27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás 
egyéni bajnoka Magyarországon. Há-

rom dolog, amiért érdemes ezzel a 
tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 
8000 kétnyelvű mondatrész, 
mondat és a hanganyag 
megtanít beszélni – tanári 
segítség nélkül.

2. A könyv tartalmaz-
za a középfokú nyelvvizs-
ga nyelvi anyagát – ezt a 
lányok eredményei is bi-
zonyítják.

3. Kiváló módszer újra-
kezdésre, szinten tartásra, 
sőt – újra elővéve – bár-
mikor felfrissíthetjük vele 
nyelvtudásunkat anél-
kül, hogy be kellene irat-
koznunk egy nyelvtan-
folyamra.

További információ az alábbi hon-
lapon található, illetve az előadáson, 
ahol elmondjuk a titkot, hogyan le-
het minden olyan emberből sikeres 
nyelvtanuló, aki valóban komolyan 
gondolja, hogy elsajátít egy idegen 
nyelvet.

www.kreativnyelv.hu

Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója Miskolcon!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ

tananyagok megtekinthetők és  21 990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

MISKOLCON 2013. szeptember 30-án (hétfő)  
és október 7-én (hétfő) 17–19 óráig  

az ITC-székház dísztermében (Mindszent tér 1.).

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
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A közvélemény-kutatási adatok szerint a Miskolci Naplónak van a legtöbb rendszeres, állan-

dó olvasója Miskolcon, ismertsége pedig gyakorlatilag száz százalékos. A Miskolci Egyetem 

Politikatudományi Intézetének felmérésén 15 miskolci, illetve miskolci székhelyű írott és 

elektronikus médium ismertségével kapcsolatban tettek fel kérdéseket.

A hírek és információk hatal-
mas mennyiségében néha bizony 
elveszettnek érezhetjük magun-
kat. Televíziók, rádiók, újságok 
és weblapok sokasága ontja ránk 
azt, ami történik a világban. 
Nem könnyű eligazodni ebben, 
még azoknak sem, akik ezzel fog-
lalkoznak.

Az már régen nem kérdés, 
hogy számunkra, akik itt élünk, mégiscsak az a legfontosabb, 
ami velünk történik, ami minket érint.

Örömmel jelenthetem, hogy bővül azok köre, akiket ezeken 
a hasábokon keresztül tudunk informálni, hiszen ezzel a lap-
számmal már 10 új település lakói kapnak majd híreket tőlünk 
hétről hétre. Az itt lakóknak a megértését kérem azért, mert a 

lapterjesztés lehetőségei miatt az Ő új-
ságjuk csak a hét elején jut el hozzájuk. 

És nemcsak az újság az, amivel 
igyekszünk még inkább kiszolgálni 
Önöket.

A megújult külsővel nyomtatott Mis-
kolci Naplón túl, folyamatosan fejleszt-
jük a minap.hu online felületét is, bővítjük 
a Miskolc Televízió műsorait, az eddigieknél is 
többet fogunk foglalkozni a Miskolc környéki te-
lepülések mindennapjaival. 

Sok ötletünk van, és bízunk benne, hogy időnk és energiánk 
is lesz majd kivitelezni őket. Ugyanakkor nem hisszük, hogy 
nálunk a bölcsek köve. Éppen ezért nagyon szívesen fogadjuk 
ötleteiket, észrevételeiket, adott esetben kritikáikat is. Min-
denből igyekszünk majd tanulni.

Mindent megteszünk azért, hogy a modern eszközök segít-
ségével, korrekt hozzáállással hasznos információkat és min-
den fontos hírt eljuttassunk Önökhöz.

Üdvözlettel és tisztelettel, Kovács Viktor ügyvezető,
Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

Hazai, kelet-európai és világpremierekkel várta a CineFest a mozi-
rajongókat. Számos szakmai program, kitekintő, múltat idéző ese-
mény és koncertek sora jellemezte Magyarország miskolci nemzet-
közi filmfesztiválját. Szombatra már nem maradt más, mint a díjak 
kiosztása, a zárszó, az utolsó hangos dal a Vad Fruttiktól.

Szeptember közepén ezúttal is a film-
világ paradicsoma lett Miskolc. A Ja-
meson CineFest 10. Miskolci Nemzetkö-
zi Filmfesztiválra a világ minden tájáról 

érkeztek szakemberek, érdeklődők. Az 
amerikai kultuszfilm, a Fél Nelson ren-
dezője legújabb alkotását, az Egy domi-
nikai spílert mutatta be Miskolcon. Ryan 

Fleck a Fél Nelsonnal kapcsolat-
ban elmondta, nem egy újabb 
drogos filmet szeretett volna, őt 
igazán az a különleges, speciális 

kapcsolat érdekelte, ami a diák és 
oktató között alakul ki. Az államokbe-

li rendező szakmájáról beszélt a fiatalok-
nak, épp úgy, ahogy Andrew Garrison 
dokumentumfilm-rendező is, akinek 
Trash dance című alkotását mutatták 

be a nemzetközi, dokumentumfilmesek 
számára rendezett mesterkurzuson.

A magyarok, a miskolciak is képvisel-
tették magukat a 10. CineFesten – haza-
tért az egykori színdarab, a Robinson 
& Crusoe, ezúttal a filmvásznon, 
de változatlanul a miskolci 
Molnár Sándor Tamás fősze-
replésével. Kepes András (fel-
ső képünkön) a CineClassics 
keretében Trauner Sándor vi-
lághírű díszlettervezőről beszélt, 
de természetesen Pressburger Imré-
ről, a város Oscar-díjas alkotójáról is 
megemlékeztek, Ian Christie londo-
ni filmtörténész osztotta meg gondo-
latait Pressburger munkásságáról. A 10. 
miskolci filmfesztivál életműdíjasa Sza-
bó István – szintén világhírű – rendező 
lett, aki elmondta, a magyar irodalom és 
költészet inspirálta munka közben. – Jó-
zsef Attila, Ady, Radnóti, Kosztolányi; ők 

adtak motivációt elsősorban. Sajnos, ma 
már inkább a szórakoztatóiparról szól a 
filmkészítés, nem a művészetről – tette 
hozzá.                                                       Kiss J.

A megkezdett úton – nyitottabban
Közös programokról tájékoztatott 
a Miskolci Galéria Rákóczi-há-
zában a galéria újdonsült vezető-
je, Kákóczki András és a Herman 
Ottó Múzeum igazgatóhelyettese, 
Tóth Arnold. 

Ismert, a Herman Ottó Múzeum 
tagintézményeként folytatja műkö-
dését a Miskolci Galéria. A galéria 
élén vezetőváltás is történt – Kákócz-
ki András vezetésével halad tovább az 
intézmény.

Tóth Arnold elárulta, a két intéz-
mény első, közös programja a Múze-
umok Őszi Fesztiválja lesz. Kiemelte, 
a múzeum másik legfontosabb pro-
jektje továbbra is a Pannon-tenger 
Múzeum, amely november 15-én nyí-
lik majd meg. Ezek mellett lesz len-
gyel kiállítás, főhajtás Kassa előtt és 
olyan tárlatokat is nyitnak, amelyek a 

régészeti rajzolók munkáját tárják az 
érdeklődők elé, vagy éppen a néprajz 
világába enged mélyebb betekintést.

– Egy kassai képzőművész, Alexan-
der Eckherdt lerajzolta az év 365 nap-
ját. Emellett Bodonyi Csaba építész 
idén ünnepli 70. születésnapját, így az 
ő tiszteletére, október 5-én nyílik egy 
kiállításunk, amelyben az építész el-
múlt 10 évére koncentrálunk – kezd-
te Kákóczki András. Október 23-án 
Szalay Lajos ’56-os rajzaival emlékez-
nek, a 30 éve elhunyt Lenkey Zoltánt 
ritkán látott darabokkal idézik meg. 
A tagintézmény vezetője szólt a Fele-
dy-ház jelentőségéről, s arról a street 
artról, amely az Avas szálló ablakait 
díszíti majd október végétől.

A galéria és a múzeum programjá-
ról bővebben a minap.hu-n számol-
tunk be a héten.

Kiss J. 

 Számos program várja majd a miskolciakat szeptember 28–29-én, városunk csat-
lakozott ugyanis a köztelevíziós kezdeményezéshez, az Itthon vagy – Magyaror-
szág, szeretlek! című tematikus rendezvénysorozathoz.

szeptember 28-án, szombaton
A szinva teraszra várják a miskolciakat

10.00 a ClaXoTon Quartet zenével köszönti a kö-
zönséget * 10.30 KILÉPŐ – Improszínház – a Miskolci 
Nemzeti Színház beugrója * 12.00 C’est la vie – zenés 
parfé Seres Ildikóval és Szirbik Bernadettel, közremű-
ködik Regős Zsolt * 12.35 órakor kamaraHANGver-
seny – a Miskolci Nemzeti Színház zenekarának tag-
jaival * 12.45 Rómeó és Júlia – Flashmob a Miskolci 
Nemzeti Színház táncművészeivel * 13.30 játszik a 
ClaXoTon Quartet * 13.45 Hej, Szinváról fúj a szél – a 
Csodamalom Bábszínház interaktív játéka

tagintézményeként folytatja műkö
dését a Miskolci Galéria. A galéria 
élén vezetőváltás is történt – Kákócz
ki András vezetésével halad tovább az 
intézmény.

mény első, közös programja a Múze
umok Őszi Fesztiválja lesz. Kiemelte, 
a múzeum másik legfontosabb pro
jektje továbbra is a Pannon-tenger 
Múzeum, amely november 15-én nyí
lik majd meg. Ezek mellett lesz len
gyel kiállítás, főhajtás Kassa előtt és 
olyan tárlatokat is nyitnak, amelyek a 

szág, szeretlek! című tematikus rendezvénysorozathoz.
szeptember 29-én, vasárnapszent Mihály ünnepén 10 órától folytatódik a játék a diósgyőri vár udvarán és a várárokban 

Mihály-napi állatbehajtás * egész nap lovas bemu-tatók, -versenyek,* homokvárépítő verseny a Vár ut-cában * népi mesterségek bemutatója * Borókás népi játékpark fa körhintával * 16 órakor a Miskolci Musi-cal Műhely bemutatja Lúdas Matyi című zenés bohó-zatát * 17 órakor Nézzenek oda! A Szinvavölgyi Nép-táncegyüttes nyilvános főpróbája * 18 órakor moldvai táncház az Agyagbandával – vezeti Barsi Csaba * 20 órakor Bíborszél-koncert. 21.30-kor tábortűz

zi Filmfesztiválra a világ minden tájáról nikai spílert mutatta be Miskolcon. Ryan Trash dance című alkotását mutatták 

zsef Attila, Ady, Radnóti, Kosztolányi; ők hozzá.                                                       Kiss J.

A megkezdett úton – nyitottabban

Minket olvasnak a legtöbben Miskolcon!
Kultúra

Minket olvasnak a legtöbben Miskolcon!Minket olvasnak a legtöbben Miskolcon!Minket olvasnak a legtöbben Miskolcon!Minket olvasnak a legtöbben Miskolcon!

TArTsAnAK 
velünK!

filMes pArAdicsoM A cinefesTen!Múlt, jelen, jövő esTen!

sZereTleK, MisKolc
„itthon vagy – Magyarország, szeretlek”
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SZÜRETI MEDENCEBÁL

szeptember 28-án, 19.30–23.30 óra között  
a Bogácsi Thermálfürdő nagymedencéjében és partján.

A jó hangulatról és a zenéről a  RANDEVÚ zenekar  
gondoskodik. A medence melletti büfénél pedig bogácsi  

borokat kóstolhatnak a mulatni vágyó vendégek. 

További információk:  3412 Bogács, Dózsa Gy. u. 16. 
www.bogacsitermalfurdo.hu  Tel.: 06-49/534-021

Diák-  
sítáborok 

Szlovákia 3 éj + FP:   
15 900 Ft/fő

Ausztria 5 éj + FP:  
29 900 Ft/fő

3530 Miskolc, Arany J. u. 11–13. 
(Arany Corvin, fszt. 5.)

Tel.: 46/506-299 
Nyitva tartás:  
h–p: 9–18 óra. 

www.cartour.hu.  
E-mail: miskolc@

cartour.hu

Helyszín:  Miskolc, ITC-székház, (Mindszent tér 1.)
Időpont: 2013. szeptember 25., 18 óra
Érdeklődni:  
Suta Éva szervezőnél,  
20/960-6010

Pokoli történetek, 
AngyAli történetek 

avagy két óra alatt a Föld körül Vujity Tvrtkoval

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!

Apróhirdetés
Megváltozott munkaképességű varró-
nőket és takarítónőket keresünk. Jelentke-
zési határidő: 2013. szeptember 27. Elérhe-
tőség: +36-30/441-4249.

Ágyi poloska!!! Kiugróan fontos az irtá-
sa!!! Csótány, hangya, molylepke, poloska 
menjen a pokolba, egér, patkány utána!!! 
Rovarirtást vállalok HACCP programon be-
lül, teljes objektumirtás esetén garanciá-
val. Hudákné Vetési 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 (mű-
anyag, fa, alumínium) cseréje óriási kedvez-
ménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, bemutató-
terem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyit-
va: h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

Akció! Akció!
AZ UNió cOOP ZRT. TôkEHÚST ÉS ZÖLDSÉG- 

GYÜMÖLcSÖT ÁRUSÍTó ÜZLETEiBEN SZEPTEMBER 
20-22-iG AkcióS ÁRON kAPHATók:

Sertéscomb, 1 kg 1249 Ft
Sertéslapocka, 1 kg 1199 Ft
Paradicsom, 1 kg   269 Ft
Lecsópaprika, 1 kg   169 Ft

SZEPTEMBER 18–30-iG  
kEDVEZô ÁRON MEGVÁSÁROLHATó:

Burgonya, 2 kg   279 Ft
Egységár: 139,5 Ft/kg

Vöröshagyma, 1 kg   179 Ft

EGYÉB AkcióS TERMÉkEk cOOP ABc, cOOP SZUPER  
ÁRUHÁZAiNkBAN SZEPTEMBER 18–30-iG:

Pick Rákóczi szalámi csemege, 1 kg  3699 Ft
D.E. Omnia ôr. vák. kávé klasszikus, melange 250 g  649 Ft

Egységár: 2596 Ft/kg

Pöttyös Túró Rudi natúr étbev. 3 x 30 g 229 Ft
Egységár: 2544 Ft/kg

Tomi Amazónia mosópor 40 mos. 4 kg   1999 Ft
Egységár: 499,75 Ft/kg

...és még számos akciós termék.

VÁRjUk TELEPÜLÉSÉN  
LEGkÖZELEBBi cOOP ÜZLETEiNkBEN!

SzAKMUNKÁSoKAT 
KERESÜNK: 

Co-hegesztő, lakatos,  
horizontál-esztergályos. 

Jó fizetés, biztos  
munkahely, budapesti  

munkavégzés,  
szállás megoldható.

Érd.: 20/8216-223
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Az előzetesen kiküldött meghívó 
szerint huszonöt napirend kerül a 
grémium elé Miskolc közgyűlésé-
nek szeptember 26-i, rendes ülésén, 
ez azonban bizonyára most is jó né-
hány sürgősségi indítvánnyal kiegé-
szül majd.

Az idei költségvetési rendelet mó-
dosítása mellett például új füstköd-
riadó-tervet fogadhat el a grémium, 
amely a szmogriadót, annak fokoza-
tait és az elrendelhető intézkedése-
ket tartalmazza. A lakások bérletéről 
szóló rendeletet is módosítják a ter-
vek szerint, annak érdekében, hogy 
az önkormányzati bérlakásban élők 
is élvezhessék a rezsicsökkentés hatá-
sát. A közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek megszegésé-
nek jogkövetkezményeiről szó-

ló rendelet megalkotása után ismét le-
hetősége nyílik az önkormányzatnak, 
hogy ellenőrizze és büntesse az együtt-
élési szabályok be nem tartását.

Nem mentesülhet a büntetés alól a 
jövőben az sem, aki engedély nélkül 
hajt be a belváros védett övezeteibe, ha 
elfogadják a képviselők azt az előter-
jesztést, amely rendszámfelismerő ka-
merarendszer kiépítésére és üzemelte-
tésére tesz javaslatot. 

Javaslatot tárgyal majd a közgyűlés 
többek között a Herman Ottó Múze-
um számára új raktárépület kijelölésé-
re, és egy gyermekorvosi körzet meg-
szüntetésére is. Beszámolók kerülnek 
majd a képviselő-testület elé az önkor-
mányzat adósságállományának állam 
által történő részbeni átvállalásáról és 

a villamosvasút fejlesztése nagy-
projekt előrehaladásáról.          H. I.

Lukács Móric-díjban részesült Szabó Sándor lelkipásztor, a 
Nyilas Misi Alapítvány kuratóriumának elnöke közösségte-
remtő, közösségszervező munkájáért.

A díjat idén első ízben adta át Balog Zoltán, az emberi erő-
források minisztere. A Lukács Móric-díj azoknak a magán-
személyeknek és civil szervezeteknek adományozható, akik 
közösségszervező tevékenységükkel kiemelkedőt alkottak, 
munkájukkal elősegítették az adományozás kultúrájának fej-

lődését. Az elismerést Szabó Sándor, a Nyilas Misi Alapítvány 

kuratóriumának elnöke, a Miskolc-belvárosi Református Egyházközösség vezető 
lelkipásztora, a HÁLÓ – Katolikus Közösségek Kárpát-medencei Hálózata, és Szi-
getvári József néptáncos kapta.

Szabó Sándor a rendszerváltás idején püspöki titkárként az államosított egyházi 
ingatlanok visszaszerzésével kapcsolatos feladatokat végezte, és számos magyar fia-
talnak teremtett lehetőséget arra, hogy egyházi oktatásban részesüljön. Újjászervez-
te a Lévay József Református Gimnáziumot, 1990-ben pedig újraindította a Sáros-
pataki Református Lapokat. Napjainkban a Nyilas Misi Házat vezeti, és kiemelkedő 
támogatója a Magyar Cserkészszövetségnek.

Tompa Sándort, a Demokratikus 
Koalíció (DK) miskolci elnökét ar-
ról kérdeztük, hogy pártja leg-
ismertebb helyi politiku-
saként elképzelhetőnek 
tartja-e, hogy – az MSZP 
jelöltjével szemben – 
harcba szálljon Mis-
kolc polgármesteri 
posztjáért. „Hogy mi 
lesz jövő ősszel, ho-
gyan fogunk működ-
ni, arra akkor térjünk 
vissza, amikor kiírták 
az önkormányzati vá-
lasztásokat. A tavaszi 
választások alkalmá-

val mindenesetre együttműködünk az 
MSZP-vel a kormány megbuktatásában” 

– jelentette ki a politikus. Tompa 
Sándor véleményét kértük abban 
a kérdésben is, hogy az egyik 

országos hírportál tulaj-
donába került, Gyurcsány 
Ferenc által a DK párttag-
jaihoz eljuttatott levelé-
ben arra hívta fel a figyel-
met, hogy helyi szinten 
se működjenek együtt az 
MSZP-vel. Tompa Sándor 
úgy fogalmazott, számára 
az eredeti levél a mérvadó 
és nem az idézett országos 
hírportál.

Az MSZP valószínűleg városi el-
nökét, Simon Gábort indítja pol-
gármester-jelöltként 2014 őszén. A 
Politikatudományi Intézet ál-
tal végzett közvélemény-ku-
tatás során mindössze 38 
százalékos ismertséget mér-
tek Simon Gábort illetően 
Miskolcon, és az őt ismerők 
mindössze 29 százaléka sza-
vazna rá polgármester-je-
löltként.

Fekete Sándor politológus szerint ezek a szá-
mok azt mutatják, hogy kettős feladata lesz a 
Magyar Szocialista Pártnak. Egyrészt ismert-
té, másrészt népszerűvé is kell tenniük Simont. 
Nem lesz egyszerű feladat. Ez elgondolkodtató 

lehet az MSZP számára – értékelt 
Fekete Sándor. – Simon Gábor kü-

lönböző posztokon régóta benne 
van a helyi közéletben. Ha 
mégis csak ekkora az is-
mertsége, az azt jelzi, hogy 
valószínűleg nem karizma-
tikus szereplője a politikai 
életnek. – Az ismertséget 
nagymértékben befolyásol-
ja a szimpátia, tehát az őt 
ismerők többsége nagy va-

lószínűséggel baloldali érzelmű. Ha az ő kö-
rükben is nagy az elutasítottsága – az őt isme-
rők 50 százaléka nem szavazna rá – az felveti a 
kérdést, hogy egyáltalán érdemes-e elindítani 
jelöltként? – elemzett Fekete Sándor.

Nagygyűlést tartott az MSZP múlt pénteken 
délután, Miskolcon a sportcsarnokban „A 
változás elkezdődött” címmel. A bejárat előtt 
tüntetők várták az érkezőket, transzparen-
seiken a „Maffiabaloldal Európa szégyene”, 
„Gyurcsány, Bajnai, Mesterházy = a bukott 
baloldal”, „Együtt áruljátok el Magyarorszá-
got”, „Nekünk számít a rezsi”, „Éljen a Fidesz, 
veled vagyunk Orbán Viktor, a legjobb minisz-
terelnök”, „Együtt tették tönkre az országot” 
feliratokkal.

Gúr Nándor, a párt megyei vezetője azzal kezd-
te beszédét, hogy a jelenlegi kormánynak mennie 
kell, mert nem a többség érdekeit szolgálja. Beje-
lentette, megvannak az emberek a kormányváltó 
szövetséghez, majd bemutatta a megye hét, MSZP 
– Együtt PM közös jelöltjét. Ők a választókörze-
tek sorrendjében: Nagy Korsa Judit, Varga László, 
Nyakó István, Klimon István, Vécsi István, Papp 
Zsolt és Nyeste László.

A közönség elé ezt követően Simon Gábor vá-
rosi elnök lépett, akit úgy konferáltak fel, mint 
Miskolc következő polgármesterét. Ő egye-
bek mellett arról beszélt, hogy a jelenlegi vá-
rosvezetés idegen tollakkal ékeskedik, óriási 
sikerüknek állítanak be olyan fejlesztéseket, 
amelyet az előző szocialista városve-
zetés indított el. Véleménye sze-
rint teendő van bőven, meg kell 
állítani a negatív folyamato-
kat, erre pedig a miskolci 
szocialisták alkalmasak, 
rendet fognak tenni, mert 
képesek rá.

Mesterházy Attila, az 
MSZP elnöke úgy fogal-
mazott, az ország tele 
van igazságtalanságok-
kal, mélyült a szegény-
ség. Ha megnyerik a vá-
lasztásokat, már a 2014. 

szep temberben felsőoktatást 
kezdők számára biztosítják 
a tandíjmentes felsőoktatást. 
Bölcsőde-, óvoda- és tor-
naterem-építési programot 
hirdetnek. Stadionépítések 
helyett inkább a devizahite-
leseknek segítenek, vagy az 
oktatást támogatják.

Kilenc hónapra emelik az álláskeresési támoga-
tást, szigorúan üldözik és büntetik az idősek sérel-
mére elkövetett bűncselekményeket. Támogatják 
a rezsicsökkentést, de az igazságos és fenntartható 
kell, hogy legyen. Mesterházy Attila kijelentette: ha 
az MSZP kerül kormányra, egészen biztosan lesz 
elszámoltatás. Azt is megerősítette, hogy valóban 
lesz adóemelés, de csak a gazdagok számára. 

Fotó: MocsárI L.
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a közgyűlés előtt 

Ütős témák

Rangos           elismeRésben RészesÜlt szabó sándoRRangos           elismeRangos           elisme

ők nem hitték el

ÍgéRetekkel kampányolt az mszp miskolcon

lenne polgáRmesteRjelölt? simon:
érdemes              elindítani?

jelölt?lenne polgátompa még 
nem tudja

ez húzós lesz!



487 éve, 1526. szeptember 16-án az avasi templom-
ban tartott „miskolci gyűlés” után az egri püspök és 
a résztvevő megyék nemesei segítségkérő leveleket 
küldtek szét, hogy Verpeléten gyülekezve állják út-
ját a mohácsi csata (1526. augusztus 26.) után Fel-
sőmagyarországot is elárasztani szándékozó török 
hadaknak.

93 éve, 1920. szeptember 17-én az akkori Miskolci 
Napló elnevezésű újság közzétette a megye és a város 
addigi főispánjainak névsorát, akik a lap felsorolása 
szerint huszonkilencen voltak. Az azt követő három 
évtizedben, 1950-ig pedig tizennégyen. Vay Lajos 
és Lichtenstein László három-három alkalommal is 
volt a miniszterelnök „kinyújtott jobb keze”.

194 éve, 1819. szeptember 19-én (62 éves korában) 
hunyt el gróf Aspremont János, a miskolci szabad-
kőműves páholy jeles tagja. A gróf  a történeti adatok 
szerint halála előtt meghagyta, hogy magánvagyo-
nának igen jelentős részét a magyarországi Nemze-
ti Múzeum és a Ludoviceum támogatására fordítsák 
majd.

Hétforduló

Múlt és jelen

A képeslap az „Ady-hídi lakóház együttes” átadása után, 1960-ban je-
lent meg. Ekkor készült el a Krisztik Pál tervei alapján épült középma-
gas bérház, s a hozzá kapcsolódó üzlet és lakóháztömb. Ezzel kívánták 
hangsúlyozni, hogy innen folytatódik Miskolc főutcája a Baross G. u. 
irányába. Az 1910-es évektől a városépítészet fontos kérdése volt, hogy a 
főutcát lezárja a Király (majd Lichtenstein) utca házsora. 1934-ben kez-
dődött az utcanyitás a Katalin utcáig, majd 1950-ben a kettős vágányú 
villamosközlekedés is megindult. Az Ady E. u. nyomvonalától beljebb 
(kelet felé) építették fel az új lakóházegyüttest, előtte teresedés alakult ki. 

 dobrossy. I. | fotó: MocsárI l., képeslap: sáfrány Gy. J.

névadó – baghy Gyula
Tapolcán az Ungvári és a Katona József utcák-
kal párhuzamos, a Kisköves dűlőre vezető, 
észak-nyugat, dél-keleti irányú utcánk. A 
névadás 1979/1980-ban történt.

A névadó Szegeden született, s színművész 
apja okán sokfelé megfordult. 1899–1905 kö-
zött – még szüleivel – Miskolcon is lakott a 
Rákóczi- vagy Dőry-házban. Az első világhá-
borúban fogságba esett, s az ott töltött fél évtized 
alatt sikeresen élt színészi képességeivel, miközben 
teljesen megtanulta az eszperantó nyelvet. Írói, fordítói 
munkássága ezután bontakozott ki, önálló versesköte-

tei, regényei, fordításai jelentek meg magyarul és 
eszperantó nyelven. Az új nyelv terjesztésének 

világszerte ismert és elismert propagálója, kép-
viselője volt. 1922 és 1963 között Miskolcon 
többször is részt vett a nyelv képviselő-elő-
adójaként. 1929-ben a Budapesten tartott Esz-
perantó Világkongresszuson az ő színművét 
mutatták be nemzetközi közönség előtt. (1891–

1967 között élt, Budapesten a Kerepesi teme-
tőben nyugszik. Julio Baghy néven jelentek meg 

írásai. Az eszperantó mozgalomra Miskolcon három 
utcanév, egy tér, forrás és park elnevezés is emlékeztet.)

d. I. 

anno írták…  
A miniszterelnök 17 pengője. „Ma ezért az összegért ver-

sengenek diplomás tanárok, mérnökök, gazdászok. Minden 
vágyuk és reményük, hogy bekerüljenek abba az óraadói ta-
nári állásba, ahol havonként 17 – írd és mondd – tizenhét 
pengő tiszteletdíjat kapnak. Mennyi csalódás, eredménytelen 
kilincselés, soha be nem váltott ígérgetés után jutott el addig 
a diplomás magyar ifjúság, hogy befolyásos nagybácsikhoz 
forduljon egy-egy ilyen szerény állásért” – írta a Felsőma-
gyarország 1933. július 15-ei száma. (Egy első osztályos gyer-
mek tankönyvei 29 pengőbe kerültek.)          dobrossy István

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

kes forrásokat rejt, az itt folyó kutatómunkát a levéltár kü-
lönböző kiadványai – évkönyvek, levéltári füzetek, Miskolc 
története, az Oklevéltár és más sorozatok – is hűen tükrözik. 
Szeptember elején ezekből a kiadványokból hirdetett akci-
ós könyvvásárt a megyei levéltár. A nagy példányszámban 
kiadott könyv- és füzetsorozatok példányait magánszemé-
lyek, iskolák és más intézmények figyelmébe is ajánlják.

akkor...

...és Most

A mai Magyarország első magyar nyelvű 
kőszínháza nyílt meg Miskolcon 1823-
ban. Augusztus 24-én az első előadásra 
is beülhetett a színházkedvelő közön-
ség, 2013 őszén pedig 190. évadát kezd-
te meg a teátrum. Változatlan szellemi-
séggel, többlettartalommal, kibővülve.

Az első színházi előadás Miskolcon a kolozs-
vári társulat játéka volt, ennek a tagjaként érke-
zett a városba Déryné Széppataki Róza. A mis-
kolciak már akkor is nyitottak voltak a kultúra 
iránt. Az igény, az ötlet hamar felmerült: Mis-
kolcnak állandó színházra van szüksége. Az 
első épületet 1819-ben kezdték el építeni, még 
a mai Déryné utcán, s 1823. augusztus 24-én 
Kisfaludy Károly: A tatárok Magyarországon 
című darabjával, Latabár Endre igazgatásával 
megszületett a színház. Az épület, mint talán 
minden miskolci tudja, 1843-ban leégett, de 
nem volt kérdés: újjá kell építeni. A mai klasszi-
cista és neobarokk stílusú épületet 1847 és 1857 

között emelték. Kiss Csaba (felső 
kép), a ’90-es évek elején igazga-
tóhelyettes volt az intézményben, 
2012 júniusától pedig igazgató-
ként dolgozik. Mint mondta, je-
lentős a miskolci teátrum létre-
jötte, hiszen akkor nyílt magyar 
nyelvű színház, amikor a katoli-
kus templomokban latinul szólt 
az ima, a középréteg franciául, 
németül beszélt, a fővárosban 
nagyrészt németajkúak éltek.

– Most, amikor az országban 
50 színház van, nehéz felmérni 

valódi jelentőségét annak, hogy az 
akkori nyelvi közegben, egy vidé-
ki városban, Miskolcon azt mond-
ták, közadakozásból színházépüle-
tet emelnek. Létrejött egy színház, 
amelyben elsősorban a magyar 
nyelv ápolása, stílusának alakítá-
sa volt fontos, ez hatalmas dolog. 
Történelmi szempontból is, hiszen 
’48-ban volt egy forradalom, majd 
9 évvel később Ferenc József oszt-

rák császár nemzeti rangot adott 
a színháznak, a kiegyezés előtt 10 
évvel – magyarázta Kiss Csaba, 

hozzátéve: a színház létrejötte 

a fordításirodalmat is fellendítette. A tűzvészt 
követően épült színházban ma is azok a kövek 
találhatók, amelyek egykor, közadakozásból 
kerültek oda, a toronyban azok a gerendák lát-
hatók, amelyeket ’57-ben ácsoltak. 

A történelmi szellemiség máig áthatja az 
épületet, annak több mint 15 ezer négyzetmé-
terét, s azt a 150 művészeti alkalmazottat is, 
aki jelenleg dolgozik a teátrumban. Péva Ibo-
lya színésznő 1966-ban került a miskolci nem-
zeti kötelékébe. Pályája során egy évadot töltött 
Kecskeméten, de végül visszatért Miskolcra.

– Itt szeretnek engem, ez az első színházam. 
A színház 150. évadának ünnepén a Csongor 
és Tündét adtuk elő, én voltam Tünde – mesél-
te Péva Ibolya (alsó kép), aki elsőként Németh 
László: Csapda című művében játszotta Pus-
kin feleségét, de a városhoz már korábban kö-
tődött. – Egy iskolai kiránduláson voltunk Lil-
lafüreden. Akkor voltam itt először, s tudtam, 
ide vissza kell jönnöm. A vízesésnél egy érmét 
bedobtam a vízbe, s visszakerültem Miskolc-
ra – mondta a színház örökös tagja, aki a 190. 
évadban A négyszögletű kerek erdőben alakít 
egy zöld kicsi tündért – a premiert szombat 
este tartják.

kIss J.
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Idén is kerékpáros végzett az első 
helyen a Mobilitási Hét kezdő ese-
ményén, az eljutási versenyen. A Fel-
ső-Majláth és a Városház tér közötti 
távot villamos, autóbusz, távfutók, 
személygépkocsi és kerékpáros tet-
ték meg. 

A hétfői verseny résztvevőit reggeli-
vel és forró teával várták a Szent István 
téren. A célba idén is bringás, egészen 
pontosan Gass Csaba ért be elsőként 
16 perc alatt. Őt követte a személygép-
kocsi 20, a villamos 26, a távfutó pe-
dig 31 perccel, a sereghajtó az autóbusz 
volt.

Csiszár Miklós, Miskolc 
jegyzője a helyszínen 
környezettudatosság-
ról beszélt, illetve ar-
ról, milyen lépések 
történnek annak 
érdekében, hogy a 
város lakói egészsé-
gesebben élhessenek, 
tisztább legyen a leve-
gő. Új ipari területeket 
jelöltek ki, 12 kilométer 
kerékpárutat adtak át az elmúlt 
évben, Magyarország és a tágabb tér-
ség legnagyobb, geotermikus hőt hasz-
nosító rendszere épült ki Miskolcon. 

Az elkerülő utak építése csökkenti a 
városon áthaladó gépjárműforgalmat, 
ezáltal a levegő terhelését. 

A Zöld Nyíl program keretein be-
lül a teljes villamospálya megújult, 
korszerűbbek lettek a megállók és rö-

videsen forgalomba állnak az új villa-
mosok is. Jövőre 75, sűrített földgázzal 
üzemelő autóbusz kezdi meg műkö-
dését Miskolcon. Ezek légszennyező-
anyag-kibocsátása csak töredéke a dí-

zel üzemanyagú autóbuszokénak. 
F. Nagy Zsuzsanna, az Ökológi-

ai Intézet munkatársa a Mobilitási Hét 
programjairól szólt. Mint mondta, eb-
ben az évben is lesznek Mobilitási Na-
pok, a Kilián városrészben 18-án, az 
Avasi városrészben pedig 19-én, míg 
a belvárosban 22-én. Emellett folyta-
tódnak az új Skoda villamos és a villa-
mosjavító-csarnok látogatásai, illetve 
lesz MVK Nyílt nap is. A programok 
szeptember 22-én, az Autómentes na-
pon teljesednek majd ki.
TaJThy Á. | foTó: JuhÁSz Á., MocSÁri L.  

Megújult kerettel vág neki a 2013/2014-es vízilabda-
szezonnak a Miskolci Vízilabda Club.

Szeptember 21-én, szombaton a Cegléd elleni hazai 
mérkőzéssel (Kemény Dénes Városi Sportuszoda, 11.00) 
megkezdi szereplését az OB I/B-ben a Miskolci Vízilabda 
Club (MVLC) együttese, melynek kerete több minőségi 
igazolással bővült. Többen érkeztek Egerből, volt élvonal-
beli játékost is igazolt a klub, de Új-Zélandról is érkezett 
erősítés Lui-Fakaotimanava Eamon személyében. Az át-
lövő megjárta a magyar válogatott győzelmével végződő 
barcelonai világbajnokságot is hazája csapatával.

Az együttes vezetőedzője, Binder Szabolcs az előt-
tük álló pontvadászatban továbbra is segíti játékosként 
a gárdát.

– A tavalyi építkezés során leraktuk az alapokat, 
idén pedig az új igazolásokkal elindulunk az úton. 
Mindenki álma, hogy ennek az útnak a végén az első 
osztályba érjünk, de meccsről meccsre kell építkezni, 
az alapszakaszban minél kevesebbet hibázni, hogy a 
végén ott legyünk az élmezőnyben. A feltételek adot-
tak egy jó idényhez, azon vagyunk, hogy tökéletes 
évet produkáljunk – fogalmazta meg a célokat a játé-
kos-edző.                                              S. P. | foTó: JuhÁSz Á.

Szeptember elején meghódította 
Nyugat-Európa legmagasabb pont-
ját, a Mont Blanc-t két barátjával 
Katona Ferenc önkormányzati 
képviselő, aki Miskolc zászlaját is 
magával vitte a csúcsra.

– Négyen indultunk el szeptember 
elején, végül két barátommal értem 
fel a hegy tetejére, Miskolc zászlajával, 
tartoztam ennyivel városomnak. Ter-
mészetesen vittünk nemzeti lobogót is.

A politikai munkát kicsit a hegy-
mászáshoz, hobbimhoz hasonlítot-
tam, hiszen fel lehet jutni a csúcsra, 
de nem mindegy, milyen úton, jó 
irányba kell indulni. Jó idő és meg-
felelő kondíció kell a hegyhódításhoz 
– mondta Katona Ferenc. Hozzátet-
te, egy napjuk akklimatizációval telt, 
majd szeptember 4-én, délelőtt fél 
11-kor értek fel a Mont Blanc (Monte 
Bianco) csúcsára, nyolc és félórás tú-
rát követően.

Miskolci 
zászló

Szeptember elején meghódította A politikai munkát kicsit a hegy

zászlózászlózászlózászlózászlóa cSúcSon

A szőnyegen: Deák Bárdos Mihály!
Talán az utolsó versenye lesz aktív sportkarrierje so-
rán Deák Bárdos Mihálynak a budapesti világbajnok-
ság. A Diósgyőr 120 kilogrammos kötöttfogású birkó-
zója a zárónapon, vasárnap lép szőnyegre.

A miskolci sportoló elmondta, a felkészülés ugyan-
úgy zajlott, mint minden világverseny előtt, de 
valamennyi válogatott sportoló érzi a felelőssé-

get, hiszen hazai pályán verse-

nyeznek. A folytatás azonban egyelőre önmaga számára 
is talány – árulta el.

– Még nem tudom, hogy ez lesz-e az utolsó világver-
senyem. Sokan kérdezgetik, de nem tudok se igent, se 
nemet mondani, és azt sem tűztem ki, a budapesti sze-

repléstől függ-e. A vb-t követően lesz egy szünet, ami-
kor lesz időm dönteni. Sok mindenkivel kell erről 

személyesen tárgyalnom, de jelenleg a versenyre 
összpontosítok. Bizakodó vagyok a viadal előtt – 
emelte ki a miskolci sportoló, akinek a diósgyőri 

szurkolók is a helyszínen szorítanak majd.
Edzője, Repka Attila érdeklődésünkre el-

mondta, sosem volt gond Misi felkészü-
lésével, melyet nem hátráltatott ezúttal 
semmi. A vb-vel kapcsolatban Miskolc 
első olimpiai bajnoka azt mondta, erő-
sen sorsolásfüggő Deák Bárdos szerep-
lése.

– Bízunk benne, hogy jól birkózik, és 
akkor bármi megtörténhet – tette hoz-

zá.
Vasárnap délután 1 órakor elkezdődnek 

a selejtezők, később a vigaszági mérkőzé-
sek, a döntőket pedig este 7 órától rende-
zik – remélhetőleg Deák Bárdos Mihállyal.

S. P.

Futács Márkó és Bacsa Patrik gól-
jával 2–0-ra nyert a Puskás Aka-
démia vendégeként szombaton a 
DVTK, ezzel három mérkőzés óta 
pontot se vesztett.

A DVTK legújabb igazolása első gól-
ját szerezte az NB I-ben.

– Mindegy, milyen baj-
nokságban, a lényeg, hogy 
szerdán a Ligakupában 
és a bajnokin is végig-
játszottam a 90 per-
cet – emelte ki Futács 
Márkó. – A cél, hogy 
minden hétvégén 
így legyen, hogy 
erőre kapjak. 
Jó szériában 
lévő csapathoz 
igazoltam, hiszen már a válo-
gatott szünet előtt is nyerésben 
voltak, így könnyebb volt gólt 
rúgnom és helyzetbe kerülnöm. 
Egyre nehezebb lesz persze, ahogy 
megismernek az ellenfelek, de tud-
ni kell váltanom, nem csak például 
lefordulni, hiszen ez a kulcsa a fej-

lődésemnek, hogy jobb játékos legyek 
– mondta el lapunknak a csatár.

Szombaton (14.00) a Budapest Hon-
védot fogadja a diósgyőri stadionban a 
DVTK. A kispestiek mindössze a 12. 
helyen szerénykednek nyolc ponttal 
(két győzelem mellett két döntetlen és 
három vereség a tavalyi bronzérmes 
eddigi őszi mérlege), s igen rapszodi-
kus teljesítményt nyújtanak.

– Hogy milyen ellenfél a Honvéd? 
Kellemetlen. Fiatal gárda, nyáron 

a nemzetközi porondon szere-
peltek, aztán jött náluk egy 

krízis, majd nyertek Ka-
posváron, legutóbb pedig 

otthon kaptak ki 2–0-
ra a Mezőkövesdtől. 
Sokat számít nekünk 
a három pont, nyer-

ni kell! – hangsúlyozta a 
mérkőzés előtt Tomisz-

lav Szivics vezetőedző.
A találkozóról élő, 
szöveges tudósí-
tást olvashatnak 
portálunkon.

S. P.
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Mobilitási   hét

Az út végi álom az élvonal
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Itt a fűtési idény
A fűtési idény a jelenlegi jogszabályok 
szerint szeptember 15-től május 15-ig 
tart. 

Az előző éveknek megfelelően a MIHŐ 
Kft. a lakóközösségekkel kötött megálla-

podások szerint automatikusan beindítja 
a fűtést, amennyiben a napi középhőmér-
séklet előreláthatólag három, egymást kö-
vető napon 12 Celsius-fok, vagy egy napon 
át 10 Celsius-fok alatt marad.

A Miskolcra vonatkozó meteorológiai 
előrejelzések adatai alapján a MIHŐ a la-
kóközösségekkel érvényben lévő megál-
lapodásnak eleget téve már pénteken es-
tére és előreláthatólag hétvégén is az esti, 
éjszakai és reggeli órákban biztosítja a fű-
tést. A szakaszos fűtésszolgáltatás idején 
napközben a fűtést szünetelteti. A továb-
bi fűtés a külső hőmérsékletek alakulásától 
függ. Azonban a lakóközösségek ettől el-
térő módon is rendelkezhetnek, ha az egy 
hőközponthoz tartozó összes társasház-
közösség írásban, a fűtési megbízottakon 
vagy a közös képviselőn keresztül jelzi fű-
tési igényét a MIHŐ felé. A fűtés beindítása 
előtt jellemzően a gyermekintézmények 
kérték az egynapos rendszerfelmelegítést, 
azaz a próbafűtést. – Ez lehetőséget nyújt 
arra, hogy időben, még a fűtési idény in-
dulása előtt kiderüljenek a fűtési rendszer 
esetleges működési hiányosságai – mond-
ta Nyíri László, a MIHŐ Kft. ügyvezető igaz-
gatója, aki kiemelte, hogy a próbafűtés 
költségeként csak a ténylegesen felhasz-
nált hőmennyiség díja jelenik meg a szám-
lában, a szokásos díjtételek mellett. Ennek 

várható költsége, lakásnagyságtól függő-
en egy napra 200-250 forint.

– A fűtés indításakor gyakori probléma 
lehet az épületen belüli fűtési rendszer 
„belevegősödése”. Ez azokban a panel-
program keretében korszerűsített, távfűté-
ses lakásokban jelentkezhet, ahol a fűtést 
radiátorszelep szabályozza, a lakás belső 
hőmérsékletéhez igazodva. Ha a beállított 
érték fölött van a helyiség hőmérséklete, 
akkor a radiátorszelep zárt állapota meg-
akadályozza a fűtési rendszer feltöltésekor 
a levegő eltávozását, ami a „belevegősö-
dést” okozhatja. Ilyenkor a radiátor nem 

fűt rendesen vagy „csörög” benne a víz. 
Ennek elkerülése érdekében fontos, hogy a 
fűtés beindulásáig tartsuk teljesen nyitott 
állásban a szelepeket, azokat csak a bein-
dulást követően állítsuk vissza a kívánt ál-
lásba – hangsúlyozta Nyíri László, aki azt is 
megjegyezte, hogy a korábbi évekhez ha-
sonlóan a MIHŐ Kft. ebben a fűtési szezon-
ban is élni fog az időjárás függvényében 
a napközbeni fűtésszüneteltetéssel, mint 
ahogy teszi ezt ezen a hétvégén is, hogy 
így is csökkentse a fogyasztók energia-
költségét.

Tisztelettel: MIHŐ Kft.

Épületen belüli fűtésrendszer
A lakóépületen belüli fűtési rendszer a 

fogyasztó tulajdonában van, ezért az épü-
leten belüli fűtési berendezések üzemel-
tetése, karbantartása, vagy korszerűsítése 
a lakóközösség feladata. A fűtés indítása-
kor jelentkező probléma esetén a fogyasz-
tó általában a MIHŐ Kft. műszaki ügye-
letére telefonál. Természetesen a MIHŐ 
Kft. munkatársai szívesen állnak rendel-
kezésre szakmai tanácsadással, azonban 
a lakóközösség tulajdonában lévő épüle-
ten belüli fűtési rendszer karbantartását a 
közösség képviselője által megbízott kar-
bantartó vagy szerződtetett szakcég vég-
zi. Elérhetőségükről minden esetben a la-
kóközösség képviselője tud felvilágosítást 
nyújtani. A MIHŐ Kft. javasolja, hogy a la-
kóközösségek képviselői a lakóépületen 
belül jól látható helyen függesszék ki az 
épületen belüli fűtésrendszer meghibá-
sodásakor hívható telefonszámokat.
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szeptember 23. | 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 24. | 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 25. | szerda 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 Épí-tech 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadá-
sok Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Szeptember 26. | 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 27. | péntek 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 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Egy kávé mellett 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Szeptember 28. | 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 Képúj-
ság.

Szeptember 29. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képúj-
ság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális maga-
zin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Egészségpercek (ism.) 20.00 Króni-
ka, hírösszefoglaló 20.30–07.00 Képújság. 

Hétfőn, 23-án 19 órától Gál Halász Anna 
írónő pócsi és a sajópálfalai könnyező kegy-
képekről szóló könyveit ismertetik a Mind-
szenti plébánia Millenniumi termében. 

szeptember 26-án, csütörtökön 17 órá-
tól Éltető haza címmel jótékonysági irodal-
mi estre kerül sor a Fráter György Katolikus 
Gimnázium aulájában. Közreműködik az Él-
tető Lélek Irodalmi Kör. A bevételt az erdélyi 
Tür magyar házának felépítésére fordítják.

szeptember 29-én, Szentírás vasárnap-
ján lesz az avas-déli Ige temploma búcsúja. 
Csütörtökön egész napos szentségimádás 

lesz a templomban. Pénteken és szombaton 
a 18 órai szentmisék keretében Koós Ede ér-
seki biztos mond szentbeszédeket, ahogyan 
vasárnap, a 10.30 órakor kezdődő görög ka-
tolikus liturgia keretében is. Szombaton dél-
előtt a jezsuita gimnázium udvarán rendezik 
meg a miskolci egyházközségek találkozóját 
és főzőversenyét.

szeptember 29-én 16 órakor ökumenikus 
vesperást tartanak a Deszkatemplomban. A 
rendezvényen közreműködnek a Gödöllői 
Kántorátus énekesei. Vezetőjük Balogh Pi-
usz gödöllői premontrei szerzetes atya lesz. 

HArAng-Hírek

Hirdetés

Ha jogi problémájuk, 
kérdésük van, küldjék el 
szerkesztőségünk címé-
re: 3525 Miskolc, Kis-
Hunyad u. 9. A borítékra 
írják rá: „Mindenkit ér-
het jogeset”. E-mail cí-
münk: info@mikom.hu. 
Dr. Strassburger Gyula és 
dr. Tulipán Péter ügyvéd 
írásban válaszol!

Véleményeket várnak. Miskolc önkormányzata a város Te-
lepülésszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módo-
sítását kezdeményezi a DVTK-stadion és környezetére, a Lo-
rántffy Zs. – Andrássy – Kilencedik – Tizenegyedik utcák és 
Szinva-patak közötti területre. A készülő tervekről 2013. 09. 
19-től 2013. 10. 18-ig a lakosoknak lehetőségük van véleményt 
mondani. A felmerült kérdéseket, véleményeket kérjük, hogy 
ezen idő alatt írásban juttassák el Rostás László városi főépí-
tésznek a következő címre: Miskolc MJ Város PH, Főépítészi 
Kabinet, 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. De elküldhetik leve-
leiket a partnersegiegyeztetes@miskolcph.hu e-mail-címre is.

mindenkit érHet 
jogeset

közérdekű közlemények

Molnár Péter önkormányzati képviselő lakossági fo-
gadóórát tart szeptember 23-án, 15–17 óráig a Vö-
rösmarty lakótelepi Szinva ABC-nél.

Katona Ferenc önkormányzati képviselő lakossági 
fogadóórát tart szeptember 23-án, 14–16 óráig a Se-
lyemréti Tehetséggondozó előtti parkolónál.

Fodor Zoltán önkormányzati képviselő lakossági fo-
gadóórát tart szeptember 23-án, 17 órától a Széche-
nyi István Általános Iskolában (Hajós u. 5.). 

Sebestyén László országgyűlési képviselő lakos-
sági fogadóórákat tart szeptember 24-én, 15–17 
óráig a Móra Ferenc – Endrődi utcánál, szeptem-
ber 26-án, 15–17 óráig a Tokaji F. pálinkafőzdé-
nél, valamint szeptember 28-án, 8–18 óráig Pereces-Bul-
gárföldön.

Szabó Sándor önkormányzati képviselő lakossági 
fogadóórákat tart szeptember 24-én, 15–17 óráig a 
Jókai Általános Iskolánál, és szeptember 27-én 15–
17 óráig a Malomszög parkolóban.

Földesi norbert önkormányzati képviselő lakossági 
fogadóórát tart szeptember 24-én, 17.30 órától a Ka-
zinczy Ferenc Általános Iskolában (Miskolc, Közép-
szer u. 3.). 

Kovács László önkormányzati képviselő lakossági 
fogadóórákat tart szeptember 25-én, 14–16 óráig a 
Hóvirág – Hegyalja úti Kő ABC-nél, szeptember 27-
én, 15 órától a Batsányi úti orvosi rendelő parkolójában és 
szeptember 28-án, 10 órától a Hegyalja u. 15. sz. előtti par-
kolóban.

takács gábor önkormányzati képviselő lakossági 
fogadóórákat tart szeptember 25-én, 14–17 óráig a 
martintelepi Coop ABC-nél és október 5-én, 8–10 
óráig Szirmán, a Coop ABC-nél.

nánási-kocsis norbert önkormányzati képviselő 
lakossági fogadóórát tart szeptember 27-én, 15–17 
óráig a Levente vezér utcai parkolónál.

Eperjesi Erika önkormányzati képviselő lakossági fo-
gadóórákat tart szeptember 30-án, 14–16 óráig a Pet-
neházy parkolóban, és 16–18 óráig az Aulich Lajos úti 
parkolóban.

Kiss János önkormányzati képviselő lakossági foga-
dóórákat tart október 2-án, 14–16 óráig a Domus- 
parkolóban, és 16–18 óráig a Pocak ABC-nél.

Seresné Horváth Zsuzsanna önkormányzati kép-
viselő lakossági fogadóórákat tart október 3-án, 
14.30–16.00 óráig a Dél-Kilián Otthon téren, és 
16.30–18.00 óráig az Ady E. Művelődési Háznál.

gonda géza önkormányzati képviselő lakossági fo-
gadóórákat tart október 4-én, 14–18 óráig az Avas 
postánál, és október 5-én, 9–13 óráig Hejőcsabán, a 
Coop ABC-nél.

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő lakossági fo-
gadóórát tart október 4-én, 14–17 óráig az Avas III. 
ütem Sárga ABC-nél.

Jakab Péter önkormányzati képviselő lakossági fo-
gadóórát tart október 9-én, 11 órától, a Jobbik mis-
kolci irodájában (Széchenyi u. 52.).

lAkossÁgi FogAdóórÁk

Hirdetés

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

Minden pénteken és szombaton élő zene mellett fo-
gyaszthatják el vacsorájukat. Hétköznap kedvezményes 
napi ajánlatainkkal várjuk kedves vendégeinket.

Megnyílt a Vendelin Étterem  
a Széchenyi út 6/b. szám alatt (a Pátriával szemben).

Nyitva: 11.00–22.00-ig; péntek, szombat: 11.00–23.00-ig

MISKOLCI  
SZIMFONIKUS ZENEKAR

2013. szeptember 26–29.

NEKED JÁTSZUNK! – JÁTSZOL VELÜNK?
A Miskolci Szimfonikus Zenekar négynapos játékos zenei  

fesztiválja a jelen és jövő hangverseny-látogató generációjának.

2013. szeptember 26., 19.00., művészetek Háza  

A 4 for Dance és az együttes  
közös produkciója

2013. szeptember 27., 18.00., művészetek Háza  

Zene-Szóval
2013. szeptember 28.   

Játékos Városjárás
2013. szeptember 29. 14.30 és 16.30., művészetek Háza   

„Játsszunk zenét a szimfonikusokkal!”
Jegyek kaphatók a Miskolci Kulturális Központ és a Filharmónia Magyarország irodájában.

  www.mso.hu Mindenkor Sokszínűen, Önökért!

Megújult a lillafüredi függőkert, ünnepeljük együtt!
Programok 2013. szeptember 28-án 16 órától

Zene terasza
16.00 Ünnepélyes megnyitó és 
zászlófelvonás
Köszöntők: dr. Kriza Ákos, 
Miskolc MJV polgármestere, 
Sebestyén László országgyűlési 
képviselő, dr. Kovács László 
önkormányzati képviselő

16.40 – 16.55 Anima Vonósnégyes 
koncertje
18.00 – 20.00 MESEAUTÓ (1934) 
filmvetítés (KultMix – Miskolci 
Kulturális Klaszter)

Költészet terasza
16.40 – 20.00 „Itt vagy itthon”, válo-
gatás József Attila, Weöres Sándor, 
Szabó Lőrinc és miskolci költők 
verseiből (Gömörország Kulturális 
Egyesület)

Találkozások terasza
16.40 – 20.00 „Találkozás a mesék 
csodaszép teraszán” (Várkomman-
dó Interaktív Színpad)
17.00 – 20.00 Buri Jenő és Szirmai 
Zoltán zenés műsora

Vízesés terasza
20.00 – 20.10 Fényfestés 

Virágok terasza
16.40 – 18.00 „Őszi virággyár” a 
Hámori Waldorf Általános Iskola 
közreműködésével

Szobrászat terasza
16.30 – 16.40 Herman Ottó szobrá-
nak avatása
16.40 – 20.00 „Művészet a sza-
badban” (Herman Ottó Múzeum, 
Miskolci Galéria, Herman Ottó 
Emlékház)

Anna terasz
16.40 – 20.00 Családi játszóház 
(Manó Manufaktúra)
16.40 – 20.00 A Kohászati Múzeum 
bemutatkozása

Anna-barlang
A rendezvény ideje alatt kedvezmé-
nyes belépővel látogatható

Ifjúság terasza
Valódi játszótér

A rendezvény ideje alatt büfészol-
gáltatás az Anna teraszon található. 
Ingyenes parkolás korlátozott szám-
ban Lillafüreden, a felső parkolóban.

A rendezvény támogatói:
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Újmassán, a Fazola-kohónál rendezték múlt szombaton a 7. Fazola-napokat, illetve a 13. Fazola Henrik Díszműkovács-ver-
senyt. A rendezvényen nemcsak a kohász, bányász és erdész szakmák iránt érdeklődők, hanem a család minden tagja jól szóra-
kozhatott. A bemutatók között szerepelt „látványcsapolás”, vízikerekes kovácsolás, hengerlési, anyagvizsgálati bemutató, inter-
aktív éremformázás és -öntés is. A díszműkovács-versenyre az egyik legősibb fémmegmunkáló szakma mai képviselői gyűltek 
össze. Bemutatkoztak az erdei iskolák, szervezetek, gyermekprogramok, vetélkedők, népi kismesterség-bemutatók várták a kö-
zönséget, láthatók voltak világító ásványok, aranymosás – és természetesen színpadi műsorok is.                       Fotó: F. KaderjáK Cs.

Ismerik a sakk-világbajnokokat?

Ebben a négyrészes rejtvényünkben sakk-világbajnokok neveit rejtettük el. A 
megfejtéseket együtt, egy levélben, legkésőbb október 14-én éjfélig juttassák 
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, önellátás-
sal. Előző játékunk helyes megfejtései: 1. Tallérosy Zebulon, 2. Baradlay Kázmér, 3. 
Kárpáthy Zoltán, 4. Trenk Frigyes. Nyertesek: Koncz Zsolt, Miskolc, Técsi Istvánné, 
Miskolc. Gratulálunk, a nyerteseket levélben értesítjük, hol és mikor vehetik át 
nyereményüket.

HetI HoroszKóp
Kos (03. 21–04. 20.) Tele van energiával, így rendkívül gyorsan és 
hatékonyan tud dolgozni, szinte szárnyal, sokan nem is bírják a tem-
póját. Legyen tekintettel másokra is. Szerelmi életében minden-

képpen előnyére válhat temperamentumossága, izgalmas napok következnek. 

Bika (04. 21–05. 21.) Új lehetőségekre van kilátás a következő 
időszakban, nemcsak a hivatásában, hanem a magánéletében is 
változások történhetnek. Esetleg másik területen kell helyt állnia. 

Ismeretségek kötésére is alkalma nyílhat, talán egy új szerelem is közeleg. 

Ikrek (05. 22–06. 21.) Nagyon fáradtnak érzi magát, mivel megle-
hetősen túl van terhelve a munkahelyén, ezért kikapcsolódásra vá-
gyik. Ha teheti, utazzon el pár napra. Kedvesére is szánjon több időt, 

egy romantikus, gyertyafényes vacsora kellemes meglepetés lehet számára. 

Rák (06. 22–07. 22.) Sokallja feladatait és határidős munkáit, 
ezért nincs virágos jókedve. Depressziós hangulata ellen igyekszik 
kellemes kikapcsolódást keresni, amihez kedvesében tökéletes 

partnert talál, hiszen kényeztetése mindkettőjüknek tökéletes élményt jelent.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Tudott időt szakítani végre önmagára 
is, ez látszik a külsején és a kedélyállapotán is. Felfrissülten sokkal 
hatékonyabban és eredményesebben dolgozik. Szerelmi élete is 

rendeződhet, ha nem sikerül megoldaniuk a problémát, ideje váltani.

Szűz (08. 24–09. 23.) Úgy érzi, nem becsülik meg eléggé, nem 
értékelik a befektetett energiáit a felettesei, pedig a szokásosnál is 
többet dolgozik. Szüksége lenne némi elismerésre a további ered-

ményekhez. Magánéletére kevesebb ereje marad, figyeljen jobban a családjára.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Mostanában többet törődik a kapcsolatai-
val, egyre több válik barátsággá, még a munkatársai közül is. Sokan 
keresnek támaszt Önben, erőt merítenek kifogyhatatlan energiájá-

ból. Kedvesével új időtöltési lehetőségeket próbálnak ki, pozitív élményekkel.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Munkahelyén igyekszik további ismere-
teket szerezni, tanulási vágyát főnökei örömmel veszik és biztosítják 
hozzá a feltételeket. Szabadidejében szervezzen olyan programo-

kat, amelyeken a gyermekei és párja is örömmel vesznek részt. 

Nyilas (11. 23–12. 21.) Irányításra született, és igyekszik is min-
dent úgy alakítani, hogy a tervek szerint alakuljanak. Környezete 
viszont nem mindig veszi ezt jó néven, kicsit csiszolnia kellene 

még a diplomáciai érzékén. Magánéletében fontos változás állhat végre be.

Bak (12. 22–01. 20.) Szívesen meghallgat másokat, ezáltal elég 
népszerűvé vált a kollégái körében is. Vigyázzon azonban arra, hogy 
mennyire szól bele a többiek magánéletébe, inkább csak szakmai 

tanácsokat osztogasson. Pénzügyi döntéseket inkább ne hozzon a héten.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Túl sokat dolgozik. Mostanában in-
kább az érzelmei irányítják, ezért meggondolatlanul mondhat ki 
olyan dolgokat, amiket esetleg csak az indulatai motiválnak. Fe-

szültséglevezetésre keressen valamilyen sportolási lehetőséget. 

Halak (02. 20–03. 20.) Többre tartja magát a jelenlegi munkájá-
nál, szívesen kipróbálna valamilyen új lehetőséget. Úgy érzi, szá-
mos más területen tudna még bizonyítani. Magánéletében őszinte 

beszélgetésekre nyílik alkalma, ez fontos párkapcsolata elmélyítésében.

pályázat, verseny 
A Miskolci Állatkert és Kul-

túrpark rajzpályázatot hirdet 
óvodásoknak és versenyt 3 kor-
osztályban általános és középis-
kolásoknak az állatok világnapja 
alkalmából. A versenyre iskolán-
ként és korosztályonként 3 fős 
csapatok jelentkezését várják, 
akiknek október 4-én, a Miskolci 
Állatkert és Kultúrparkban meg-
adott állomáshelyeken feladato-

kat kell megoldani. Az általános 
iskolások 5, a középiskolások 7 
állomáshelyen adhatnak számot 
elméleti és gyakorlati tudásukról, 
ahol lesz lábnyom- és árnyképfel-
ismerő verseny is. További infor-
máció, a versenyhez felkészülési 
anyagok az állatkert honlapján, a 
www.miskolczoo.hu oldalon.

Barátnőjét futtatta
Kerítés bűntett megalapozott gyanúja 

miatt indult büntetőeljárás a 20 éves, fel-
sőzsolcai B. Józseffel szemben, aki koráb-
ban rávette fiatalkorú barátnőjét, hogy 
Miskolcon prostituáltként dolgozzon, az 
ebből származó bevételt pedig a maga 
hasznára fordította.

Idős nőre támadt
Utcai támadót fogott el Miskolcon, szol-

gálaton kívül a tiszaújvárosi rendőrkapi-
tány, aki szombaton kora este az autójából 
látta, hogy a közeli buszmegállóban egy 

idős nőt föld-
re löknek, s el-
rabolják a táskáját. 
A rendőr üldöző-
be vette, és sikere-
sen elfogta a rablót, 
a 19 éves girincsi F. 
Pétert. A kirabolt 69 
éves asszony súlyosan megsérült.

Dílert fogtak
Kábítószer-kereskedelem bűntett és 

más bűncselekmények elkövetésének 

megalapozott gyanúja miatt folytat el-
járást a 30 éves, miskolci G. Csabával 
szemben a rendőrség. A házkutatás 
során kábítószert, készpénzt, a tiltott 
szerek csomagolásához és árusításá-
hoz használatos eszközöket foglaltak le 
nála. 

Tűz a büfében
A Szentpáli utcába riasz-

tották kedden reggel a mis-
kolci tűzoltókat, ahol egy 
büfében keletkezett tűz, a 

tűzhelyen felejtett étel gyulladt meg, 
nagy füstöt árasztva. A tüzet rövid időn 
belül eloltották, a gyors beavatkozásnak 
köszönhetően személyi sérülés nem tör-
tént.

Tűzzel-
vassal!

140 éve küzdenek a lángokkal

Látványos bemutatókkal, felvonulással, színes programokkal ünnepli meg fennállásának és alapításának 140. évfordulóját jövő 
szombaton a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. Az ünnepség délelőtt kilenc órakor koszorúzással kezdődik, majd felvo-
nulást tartanak az ITC-székházig. Itt, a székház előtt egész napos színes programmal várják a látogatókat. Lesznek műszaki mentési, 
fecskendőszerelési és tűzoltó-fakitermelői bemutatók, s megtekinthetik az érdeklődők a Miskolci Tűzoltóság történeti kiállítását is, 
1873-tól napjainkig. Megrendezik az I. Tűzoltó Bor- és Pálinka Mustrát, kiállítják a tűzoltóautókat, de lesz aszfaltrajzverseny, füstsá-
tor, rekeszvárépítő verseny, oltókép-gyermekjáték és kívánságműsor a rendezvényen, amelyre szeretettel várják az érdeklődőket. Sz. S. 

Forró nyomon
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