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hétvégéje

A CineFesten ezúttal 72 film 
versengett a zsűrik kegyeiért, 
összesen négy kategóriában. 
A zsűrik Anthony Chen 
első nagyjátékfilmjét, az Ilo 
Ilo-t ítélték a legjobbnak. A 
film rendezője elmondta, 
nagy boldogság számára, 
hogy három díjat kapott 
Miskolcon. – Nem gondol-
tam, hogy ekkora siker lesz. Az 
első meglepetés Cannes-ban ért, 
ahol szintén díjazták a filmem – 
tette hozzá. 

Csütörtökön tartotta szeptember havi ülését Miskolc közgyűlése. Első-
sorban a rezsicsökkentésnél és a közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos 
előterjesztéseknél bontakozott ki vita. Miskolc ugyanis „úttörő módon”, 
saját hatáskörben is csökkenti a rezsit az önkormányzati bérlakásban 
élők számára. Emellett a közösségi együttélés szabályairól és az ezt meg-
szegők szankcionálásáról szóló rendeletet is elfogadtak.                 2. oldal

döntöttek 
a képviselők

Zöld utat kapott Miskolc-
tapolca fejlesztése – jelentette 
be Kriza Ákos polgármester a 
miskolci közgyűlés csütörtöki 
ülésén. Mint elmondta, Varga 
Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter szerdán tájékoztatta 
arról, hogy a kormány megtár-
gyalta az elképzeléseket, és úgy 
döntött, hogy támogatásban 
részesíti a miskolctapolcai vá-
rosrész fejlesztését. Miniszteri 
biztossá Sebestyén László or-
szággyűlési képviselőt nevez-
ték ki a beruházáshoz. 

„a CineFest
A CineFesten ezúttal 72 film 

„„
 egy csoda”
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táMogatja 
a KorMáNy

Négyből 
négy

Legutóbbi négy mérkőzését 
megnyerte a DVTK, úgy, hogy 
közben gólt sem kapott. A Bu-
dapest Honvéd elleni hazai si-
ker után Kaposvárra látogat 
Tomiszlav Szivics csapata. 

9. oldal

Miskolci Napló

tovább 
csökken 

a rezsi
több marada miskolci családoknál!
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 Fidesz MSZP Jobbik LMP Együtt 2014 DK nem tudja nem 
        válaszolt
                     biztos pártválasztók
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A nyári szünet utáni első rendes 
ülését tartotta csütörtökön Miskolc 
város közgyűlése. 

Kriza Ákos polgármester a napi-
rend előtt egyebek mellett elmondta: 
a város számára fontos a vállalkozó-
barát környezet, a befektetések ösztön-
zése. Utalt rá, hogy a Boschban újabb 
nyolcvan munkahelyet és tanulószi-
getet hoztak létre. Idén a cég már 280-
nal bővítette a munkahelyek számát. 
„Miskolcon lassan eljutunk oda, hogy 
aki dolgozni akar, az talál is munkát” – 
hangsúlyozta a polgármester.

Az előterjesztések között szere-
pelt az a javaslat, amely érvényesí-
ti a rezsicsökkentést azoknál az ön-
kormányzati bérlakásban élőknél 
is, akik nem részesülhettek az eddi-
gi kedvezményből (lásd külön cik-
künket a 3. oldalon). A Jobbik kép-
viselői támogatandónak ítélték az 
előterjesztést, de javasolták, hogy a 
rezsicsökkentés ne járjon alanyi jo-
gon, csak annak, aki jogkövető mó-
don viselkedik. Tompa Sándor, a DK 
képviselője szerint az igazi rezsicsök-
kentés a fűtéskorszerűsítés és a szige-
telés, nem az állami és önkormány-

zati szabályozás. Kiss János, a Fidesz 
frakcióvezetője szerint a baloldali 
kormányzat is csökkenthette volna a 
rezsit, ehelyett drasztikusan emelte. 
Hozzátette, a rezsicsökkentés követ-
keztében hétmilliárd forint maradt 
az emberek zsebében Miskolcon, 
ami élénkíti a város gazdaságát. Ná-
nási Kocsis Norbert fideszes képvi-
selő pedig arra hívta fel a figyelmet, 
hogy aki már szigetelte a lakását, 
azon újabb szigetelés nem segít, csak 
a rezsicsökkentés. 

Több, a közrendet, közbiztonsá-
got érintő előterjesztés is a grémium 
elé került. Megalkották a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és 
ezek megszegésének jogkövetkezmé-
nyeiről szóló rendeletet. A korábban 
elfogadott, kirívóan közösségellenes 

magatartásokról szóló rendeletet az 
Alkotmánybíróság az egész ország-
ban megsemmisítette, de az új ren-
deletnek köszönhetően továbbra is 
kontrollálhatóak az együttélés szabá-
lyai. Döntött a közgyűlés a Miskolc 
belvárosában lévő, védett övezetbe 
való behajtást ellenőrző rendszámfel-
ismerő kamerarendszer kiépítéséről 
is. Az ellenzék, így Simon Gábor, az 
MSZP képviselője is a közbiztonsá-
got kérte számon a városvezető koa-
líción. Simon szerint nőtt a bűncse-
lekmények száma tavaly, a szubjektív 
biztonságérzet pedig romlott. Kiss 
János emlékeztetett rá, az „ereden-
dő bűn” a „fészekrakók” beköltözése 
volt, emiatt romlott a közbiztonsági 
helyzet, erről pedig az előző városve-
zetés tehet.                                               H. I.

Az MSZP a közvélemény-kutatásról
A nemrégiben napvilágot látott, a 
Miskolci Egyetem Politikatudomá-
nyi Intézete által jegyzett közvéle-
mény-kutatás kapcsán tartott sajtó-
tájékoztatót Gúr Nándor, az MSZP 
országgyűlési képviselője, aki szerint 
„a minta nem reprezentálja Miskolc 
lakosságát”.

– A megjelent közvélemény-kuta-
tás alkalmatlan arra, hogy hű képet 
alkothassunk a miskolci politikai vi-
szonyokról – nyilatkozta a politikus, 
„szak értői kifogásokra” hivatkozva. 
Mint a minap.hu megírta, a Bernáth 
Attila, korábbi MSZP-s választmá-

nyi elnök kezdeményezésére szerdá-
ra összehívott kerekasztal-beszélgetést 
végül nem tartották meg – Bernáth 
Attila azonban a Politikatudományi 
Intézet néhány munkatársa, egyetemi 
oktatók és hallgatók előtt elmondhatta 
észrevételeit, megjegyzéseit a közvéle-
mény-kutatással kapcsolatban.

Az MSZP-sajtótájékoztatón kiosz-
tott sajtóanyag szerint „a minta torz, és 
nem reprezentálja Miskolc lakosságát”, 
„az eredmények számos eleme pedig 
nem megbízható”, a kutatást végzők 
is „amatőr kutatástechnológiai hibá-
kat követtek el”, és „szakmai amatöriz-
mus” jellemezte a kutatást.

Gúr Nándor követelte, hogy a helyi 
sajtóorgánumok „a köz javát szolgál-
ják”, s „pártatlan, korrekt tájékozta-
tást adjanak”.

Fazekas Csaba, a Politikatudományi 
Intézet igazgatója érdeklődésünkre el-
mondta, szeretné tisztázni Zárug Péter 
Farkas politológussal, hogy mennyi-
ben tekinti relevánsnak, és vállalja-e 
továbbra is a kutatás hitelességét. – A 
Politikatudományi Intézet, ahogy ed-
dig, úgy a jövőben is szeretne társadal-
mi kutatásokat végezni, ezzel is bebizo-
nyítva függetlenségét, pártatlanságát 
és szakmai hozzáértését – emelte ki az 
intézetigazgató.

Fidesz: „Nem bírják elfogadni az eredményt!”
Az MSZP és országgyűlési képviselőjük, Gúr Nándor annyira nem bírja 
elfogadni a Miskolcon végzett ME Politikatudományi Intézetének köz-
vélemény-kutatási eredményét, hogy képes hamisítással vádolni a szak-
mai gyakorlatukat végző hallgatókat és a kutatást vezető oktatót – írja 
közleményében a Fidesz Miskolc Városi Szervezete.

 – Pedig a miskolci eredmények 
semmilyen módon nem mutatnak 
eltérést az ország más részein mért 

pártpreferenciáktól, s az adatok ér-
telmezési kereteit is közzé tették az 
intézet honlapján. Az MSZP most a 

kutatás módszerét vitatja, de ha egy 
ismételt kutatás hasonló eredményt 
hozna, akkor a miskolci polgárokat 
fogja vádolni, hogy miért is olyan a 
véleményük róluk, mint amit a fel-
mérés megállapít – fogalmaz a köz-
lemény. 

Mint írják, „a Fidesz számára is 
voltak korántsem kedvező megál-

lapításai a kutatásnak, de fel sem 
vetődött az, hogy ezek miatt ag-
resszív pártpolitikai támadást in-
tézzen a párt egy egyetemi műhely 
ellen”.

– Az MSZP-nek már semmi sem 
drága, bárkit bármivel megvádol 
pártpolitikai haszonszerzésből. 
Ezek után várható, hogy a szocia-

listák az összes hazai közvélemény-
kutatót hamisítással vádolják meg, 
hiszen jelenleg mindegyik kuta-
tóközpont a miskolcihoz hasonló 
eredményeket mér mindenütt az or-
szágban. Az MSZP kétségbeesettsé-
ge e nemtelen támadásból is egyér-
telműen megmutatkozik – zárul a 
Fidesz közleménye.  

Vitáztak, érveltek, döntöttek
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Miskolc 2013 őszén
Mesterházy Attila, az MSZP el-

nöke szerint ez a kormány már 

megbukott. Ha ők kerülnek hata-

lomra, annak a gyermekek, a fia-

talok, a nők, a munkavállalók, a 

kis- és középvállalkozók, valamint 

a nyugdíjasok lesznek a nyertesei. 

Néhány társadalmi csoportot kife-

lejtett a felsorolásból, de legköze-

lebb nyilván ők kerülnek sorra.
Az MSZP és az SZDSZ-es szel-

lemiségű Együtt 2014-PM Szövet-

ség megoldja mindenki gondját. 

Ehhez Miskolcon Kriza Ákost, az 

egykori orvost, a jelenlegi polgár-

mestert és „bandáját” kell elker-

getni. A zseniális helyzetfelismerés 

Simon Gábor szocialista ország-

gyűlési képviselőtől származik. De 

hogy nem lesz könnyű dolguk, azt 

a Miskolci Egyetem BTK Politika-

tudományi Intézetének legújabb 

közvélemény-kutatási adatai is bi-

zonyítják. 
A mérések szerint a városban la-

kók 87 százaléka tudja, hogy Kriza 

Ákos a polgármes-
ter, és 85 százalé-
kuk azzal is tisz-
tában van, hogy 
a Fidesz színei-
ben indult a vá-
lasztásokon. Nem 
könnyíti meg a baloldali ellenzék 

helyzetét az sem, hogy Miskolc leg-

szimpatikusabb politikusa Kriza 

Ákos polgármester (14%), őt követi 

Káli Sándor (6%) és a harcias Si-

mon Gábor (4%). De a polgármes-

teri alkalmasság szempontjából is 

Kriza az első, ráadásul Krizát tart-

ják a legbecsületesebb politikusnak 

is. Ugyanakkor a megkérdezettek 

44 százaléka nem ismer olyan el-

lenzéki pártot, amelyik alkalmas 

lenne az ország vezetésére. (20% 

nem tudja, 11% nem válaszolt.)
A tények és a számok ismere té-

ben tisztességes eszközökkel nehéz 

lesz megbuktatni Kriza Ákost. De 

meg lehet próbálni.
TóTH Gy. LáSZLó

Képviselők és napirendek a városházán
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Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere a pénteki sajtótájékoztatón 
emlékeztetett, a miskolci önkor-
mányzat egy nappal korábbi köz-
gyűlésén döntött úgy, hogy vál-
lalkozásfejlesztési támogatásban 
részesíti a Vodafone Magyarország 
Zrt.-t munkahelyteremtő beruhá-
zása megvalósításához. – A döntés 
értelmében a cég 130 millió forint 
összegű regionális beruházási tá-
mogatást kap az önkormányzattól, 
melynek köszönhetően call centeré-
ben további 240 új munkahely léte-
sítését vállalja a Vodafone, az eddigi 
közel háromszáz fő további öt évig 
való alkalmazása mellett – jelentette 
be a városvezető.

A „Miskolc 2” projekt összkölt-
ségvetése 456 és fél millió forint; a 
beruházás novemberben kezdődhet 
meg, a létszámbővítés pedig 2014 ja-
nuárjában indul, és várhatóan 2015 
decemberében fejeződik be. Kriza 

Ákos hangsúlyozta, kiváló partne-
ri viszonnyal alapozták meg a város 
és a cég jövőjét. – Kiemelten fontos, 
hogy a jól képzett fiatalok a város-
ban maradjanak, Miskolcot erősít-
sék – emelte ki a polgármester.

A szakmai részletekről Beck 
György, a Vodafone Magyarország 
Zrt. elnöke számolt be. Elmondta, öt 
esztendővel ezelőtt azért döntöttek 
úgy, hogy a fővároson kívülre helye-
zik a központot, mert „vidéken mo-
tiváltabb, felkészült munkaerő” vár 
rájuk. Az elnök felidézte, komoly 
verseny volt akkor öt város között, 
s Miskolc abszolút partner volt, töb-
bek közt azért esett a borsodi me-
gyeszékhelyre a választás.

– Világosan kiderült, jól döntöt-
tünk – mutatott a városháza ovális 
termében, a sajtótájékoztató hely-
színén kiállított számos, a Vodafone 
ügyfélszolgálata által nyert éremre 

Beck György. – Mivel a „mag” Mis-
kolcon van, ez közös eredményünk 
a várossal. Jó helyre hoztuk a csapa-
tunkat – mondta a cég első 
embere, hozzátéve, a mo-

biltechnológia is rohamosan fejlő-
dik a 21. században, a különbség az 
ügyfélkezelésben mutatkozik meg a 

vállalatok közt. – A miskolci köz-
pont létesítésével előnybe kerülünk 
vetélytársainkkal szemben – hang-
súlyozta. Nemcsak a jelenleg há-
romszáz fős miskolci csoport létszá-
ma nő, hanem a központ területe is, 
2400-ról 4200 négyzetméteresre. 

A központ indulásakor alapfunk-
ciókat láttak el a call centeresek, ám 
a tapasztalatszerzéssel és az új mun-
katársakkal a teendők is bővülnek: 
többek közt műszaki támogatást ad-
nak, illetve számlázási és forgalom-
figyelési feladatokat látnak el az ott 
dolgozók, de hozzájuk tartozik az 
egyik hipermarket mobilszolgálta-
tása is.

Elhangzott, a jövőben akár nem-
zetközi központként is funkcionál-
hat a Macropolisban található tele-
fonos centrum.

SOóS P. | fOtó: MOcSári L.

Tovább csökkennek a magyar családok terhei – az év eleji 10 százalékos rezsicsökkentést rövide-
sen újabb, 11,1 százalékos mérséklés követi. Miskolcon az önkormányzati lakások bérlői – akik ko-
rábban kimaradtak az intézkedésből – szintén kevesebbet fizethetnek majd a központi fűtésért és a 
meleg vízért.

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere elmondta, a MIK Zrt. a gázt a jogszabályok miatt piaci áron 
köteles beszerezni. Így, mivel nem esett bele a rezsicsökkentés kedvezményezettjeinek körébe, ő 
maga sem tudta ezt érvényesíteni a lakossági fogyasztók felé.

A város vezetése ezért megvizsgálta annak lehetőségét, hogyan lehet megvalósítani a re-
zsi csökkentését az önkormányzati lakásoknál is. – A MIHŐ segítségével 10 százalékkal 
kedvezőbb áron sikerült beszerezni a MIK Zrt. számára a gázt, és 
úgy döntöttünk, hogy ezt a bevételt nem a nyereség növelésére, ha-
nem a rezsidíj csökkentésére fordítjuk. Így tehát megvalósítjuk 
bérlőink számára is az általános fogyasztói rezsidíj-csökkentést 
– emelte ki a polgármester. A központi fűtés melegvíz-szolgál-
tatási díjai – az alapdíj kivételével – 10 százalékkal csökken-
nek október elsejétől. Miskolcon ez 317 lakást, vagyis ennyi 
családot érint.                                tajthy á. | fOtó: juháSz á. 

485 millió forintnál is nagyobb összegből 
fejlesztették Miskolc majd’ összes általános 
és középiskolájának informatikai infrast-
ruktúráját az elmúlt időszakban. A projekt 
– mely száz százalékban uniós forrásból va-
lósult meg – fő célja, hogy a miskolci diákok 
a korábbinál korszerűbb módszerekkel sa-
játíthassák el a tananyagot. Hétfőn a Szabó 
Lőrinc Általános Iskolában és a Vörösmarty 
Mihály Katolikus Általános Iskolában tar-
tottak bemutató órákat, hogy szemléltessék, 

mire is jó, egyebek mellett az interaktív táb-
la – ilyeneket is beszereztek ugyanis a projekt 
során.

A pályázati forrásból megvalósuló fejlesz-
tés során összesen 47 oktatási intézmény-
ben, általános és középiskolában történt meg 
az informatikai infrastruktúra fejlesztése. 
Néhány szakközépiskola csak azért maradt 
ki, mert ott korábban, más forrásból már 
megvalósult ehhez hasonló modernizálás – 
mondta el Kiss Gábor alpolgármester.

Az önkormányzat kiemelt céljának tekinti, hogy jobbá tegye Miskolc közlekedését. Ah-

hoz, hogy a közlekedés fejlesztésére később pénzt igényelhessünk az Európai Uniótól, hát-

tér- és megvalósíthatósági tanulmányokat kell készíteni alapos indoklással és pontos ada-

tokkal, amiből kiderül, az itt közlekedők mikor, hova, merre, mivel utaznak.

Július és augusztus hónapok folyamán a felmérés első lépéseként kérdezőbiztosok kerestek 

fel számos háztartást Miskolcon és a környező településeken, hogy megismerjék az ott élők 

utazási szokásait. A felmérés az autósok megkérdezésével folytatódik. Október 3-án 6.00–

18.00 óra között Miskolc határában 8 helyszínen kérdezőbiztosok fogják rendőri segítséggel 

az arra közlekedő autósokat utazási szokásaikról kérdezni.

Egészség- és szűrőnap
A Magyar Rákellenes Liga és a Miskolci Semmelweis Kórház egészség- és szűrőnapot szervez 

október 4-én 9-től 16 óráig, Miskolcon az ITC-székházban (Miskolc, Mindszent tér 1.) és a Szabó 
Lőrinc Könyvtárban. A miskolciak térítésmentesen vehetik igénybe a következő szolgáltatásokat: 
szájüregi rákszűrés, vérnyomás-ellenőrzés, vércukorszint-ellenőrzés, csontsűrűség-vizsgálat, lég-
zésfunkciós vizsgálat, prosztatarákszűrés, hallás- és látásvizsgálat. A rendezvény fővédnöke Kri-
za Ákos, Miskolc polgármestere.

fOLytatódik az utazáSi SzOkáSOk feLMéréSe

a miskolci iskolákbana miskolci iskolákban

közeL féLMiLLiárdOS 
fejLeSztéS
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Tovább bővíti a jelenleg közel 300 dolgozót foglal-
koztató miskolci központját a Vodafone. A közgyű-
lés csütörtöki ülésén döntött arról, hogy a város 
130 millió forint beruházási támogatást biztosít a 
telefonos cégnek. A call center az új foglalkozta-
tottak felvétele mellett 1800 négyzetméterrel is bő-
vül, a létszámnövelés januárban kezdődhet meg.

újabb                MunkaheLy MiSkOLcOn!

„Bővül a csapat”

Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
Ákos hangsúlyozta, kiváló partne

újabb                M240

„Bővül a csapat”„Bővül a csapat”„Bővül a csapat”„Bővül a csapat”„Bővül a csapat”„Bővül a csapat”

hogy a jól képzett fiatalok a város-
ban maradjanak, Miskolcot erősít-

A szakmai részletekről Beck 
György, a Vodafone Magyarország 
Zrt. elnöke számolt be. Elmondta, öt 
esztendővel ezelőtt azért döntöttek 
úgy, hogy a fővároson kívülre helye-
zik a központot, mert „vidéken mo-
tiváltabb, felkészült munkaerő” vár 
rájuk. Az elnök felidézte, komoly 
verseny volt akkor öt város között, 
s Miskolc abszolút partner volt, töb-
bek közt azért esett a borsodi me-

– Világosan kiderült, jól döntöt-
tünk – mutatott a városháza ovális 
termében, a sajtótájékoztató hely-
színén kiállított számos, a Vodafone 
ügyfélszolgálata által nyert éremre 

tunkat – mondta a cég első 
embere, hozzátéve, a mo-

ügyfélkezelésben mutatkozik meg a 

Tovább csökken a rezsi
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Idén is megrendezték a már 
hagyományos családi napot a 
Szent Imre Katolikus Általá-
nos Iskolában. A rendezvény 
elején átadták az intézmény 
új sportudvarát is. Kovács-
né Nikházy Eleonóra igaz-
gató elmondta, korábban na-
gyon kicsi volt az a szabad 
tér, ahová a gyerekeket kien-
gedhették. A szülők, az ön-
kormányzat és a képviselők 
segítségével most sikerült be-
fejezni a fejlesztést, az új ud-
var kialakítását. Sebestyén 
László országgyűlési képvi-

selő reményét fejezte 
ki, hogy a sportudvar 
– melynek kialakítá-
sához ő is hozzá kíván járulni 
két futballkapuval – jól szolgál-
ja majd a gyerekek testi, szellemi 
fejlődését.

A sportpálya köré a főutca 
régi díszköveiből készült bur-
kolat került, Zsiga Marcellnek, 
a terület önkormányzati képvi-
selőjének támogatásával. A kép-
viselő köszöntőjében méltatta a 
Szent Imre iskolát, azt a munkát, 
amivel az intézményt egy virág-
zó és népszerű oktatási-nevelé-

si színtérré fejlesztet-
ték. – Nagyon fontos, 
hogy egy-egy iskola 

az adott településrészen a 
közösségek szigete lehet. A Győri kapuban a 
Szent Imre Általános Iskola egy meghatározó 
intézménnyé nőtte ki magát – emelte ki Zsi-
ga Marcell. A sportpálya avatásán a gyerekek 
találkozhattak Magyarország hangjával, Pál 
Dénessel, emellett volt még közös főzés, ver-
senyek, játékok és bemutatók, véradás és kü-
lönböző egészségmegőrző, valamint kulturá-
lis programok.

Nagyszülők és unokáik indultak szombaton 
reggel a Nyíregyházi Állatkertbe és a Skan-
zenbe, a Generációs napok című sorozat 
zárásaként.

A Miskolci Egyesített Szociális, Egészség-
ügyi és Gyermekvédelmi Intézmény hejőcsa-
bai központja által megszervezett Generációs 
napokra heti két alkalommal várták az időse-

ket és az unokákat. A kirándulás célja is az volt, 
hogy a generációk egymásra találjanak. Gonda 
Géza önkormányzati képviselő – aki képvise-
lői alapjából finanszírozta a rendezvényt és az 
utazást – örömét fejezte ki, hogy a program-
sorozat létrejött. – Többször ellátogattam ma-
gam is a programokra, és öröm volt látni, hogy 
jó társaság alakult ki, fiatalok, idősek kellemes 
perceket töltöttek el együtt – hangsúlyozta.

A háromnapos 
esemény program-

jaiba az óvodásoktól a 
nagyszülőkig mindenkit 

igyekeztek bevonni. Óvodá-
sok és iskolások készítettek kreatív dolgokat – épülete-
ket, járműveket, ember- és állatfigurákat – zöldségekből 
és gyümölcsökből, de volt labdarúgóverseny, iskolai fu-
tás, különböző sportolási lehetőségek és más szórakoz-
tató programok. 

A legszebb zöldségfaragványok és a legfinomabb ételek 
készítői jutalmat is kaptak. 

Takács Gábor önkormányzati képviselő elmondta, 
hosszú idő után most végre új játszóteret is átadhattak 
Szirmán. A görög katolikus templom mögötti létesít-
ményt ötmillió forintból alakították ki, képviselői támo-
gatással. Csöbör Katalin országgyűlési képviselő jelezte, 
hogy a Start munkaprogram részeként Szirmán is rendbe 
teszik az utakat, kátyúznak és további fejlesztésekről is 
tárgyalnak a terület önkormányzati képviselőjével.

Ősz az Avason címmel rendeztek programot 
szombaton délután az Avasi Gimnázium előtti té-
ren. Az egész délután át tartó, zenés programokra 
sokan kilátogattak, a fellépők között volt a 4 Dan-
ce Tánc- és Musical Stúdió és a Romano Teatro is. 
Volt hip-hop show, műsort adott Babolcsi Nóra, 
végül pedig Lagzi Lajcsi Szuperbulija biztosította 
a fergeteges hangulatot a városrészben.

Ősz

A közösségek szigete
sportudvart         avattak a családi napon

zöldségekbŐl vArázsoltAk
Játszóteret avattak

rázsoltArázsoltArázsolt k
Játszóteret avattak

A háromnapos 
esemény program

jaiba az óvodásoktól a 
nagyszülőkig mindenkit 

igyekeztek bevonni. Óvodá

A zöldségfesztivál több mint tíz éve hagyomány Szirmán, az idei 
rendezvényt a helyi iskola szervezte, a szülők és a terület önkor-
mányzati képviselőjének támogatásával. 

selő reményét fejezte 
ki, hogy a sportudvar 
– melynek kialakítá-
sához ő is hozzá kíván járulni 
két futballkapuval – jól szolgál-
ja majd a gyerekek testi, szellemi 

si színtérré fejlesztet-
ték. – Nagyon fontos, 
hogy egy-egy iskola 

az adott településrészen a 

tárgyalnak a terület önkormányzati képviselőjével.

A közösségek szigete
avattak a családi naponportudvart         avattak a családi napon

„Nem csAk A húszéveseké…”„Nem csAk A húszéveseké…”A húszéveseké…”A
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Ősz az Avason címmel rendeztek programot 
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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 kamaraHANGverseny – a 
Miskolci Nemzeti Színház zenekarának tagjaival * 
12.45 Rómeó és Júlia – Flashmob a Miskolci Nemze-
ti Színház táncművészeivel * 13.30 játszik a ClaXoTon 
Quartet * 13.45 Hej, Szinváról fúj a szél – a Csodama-
lom Bábszínház interaktív játéka

„itthon vagy – magyarország, szeretlek”. SZeretLeK, miSKOLC
Magyarország szeretlek – Szeretlek, 
Miskolc címmel rendezik meg váro-
sunkban szombaton és vasárnap azt 
a programsorozatot, amely napjaink kulturális értékei 
mellett a hagyományokat, a miskolci hírességeket vo-
nultatja fel a miskolciak és az ország tévénézői előtt.

Kiss Gábor alpolgármester elmondta, egy pályázat ke-
retében választották ki azokat a városokat, településeket, 
amelyek részt vehetnek a közszolgálati televízió prog-

ramjában. – Szombaton inkább a bel-
városi kulturális intézményekhez kap-
csolódó értékeink kerülnek előtérbe, 

vasárnap pedig a hagyományőrzés, a népi kultúra élteté-
se, valamint a Miskolc büszkeségeié lesz a főszerep – ott 
lesz például Pál Dénes, Kamarás Máté, Repka Attila, és 
számos más közéleti személyiség is.

KiSS J.

-
zönséget * 10.30 KILÉPŐ – Improszínház – a Miskolci 
Nemzeti Színház beugrója * 12.00 C’est la vie – zenés 

-
ködik Regős Zsolt * 12.35 kamaraHANGverseny – a 
Miskolci Nemzeti Színház zenekarának tagjaival * 

-
ti Színház táncművészeivel * 13.30 játszik a ClaXoTon 

-

-
retében választották ki azokat a városokat, településeket, 

-

KiSS J.SS J.SS

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 * 16.00 a Miskolci Musical Műhely bemutatja Ludas Matyi című zenés bohózatát * 17.00 Nézzenek oda! A Szinvavölgyi Néptáncegyüt-tes nyilvános főpróbája * 18.00 moldvai táncház az Agyagbandával – vezeti Barsi Csaba * 20.00 Bíborszél-koncert. 21.30 tábortűz

Élő MTV-s bejelentkezésekkel

A Miskolci Nemzeti Színház szeptember közepén az ötezredik bérlőjét kö-
szönthette, s folytatódik a SziTu programja is, amire ezúttal 3 millió forint 
támogatás nyert a színház vezetése – jelentette be Kiss Csaba igazgató. Októ-
ber elején három, egészen eltérő darabot mutatnak be. Bródy Sándor A taní-
tónőjét a Nagyszínházban, a könnyed zenés parfét, a C’est la vie-t (képünkön) 
pedig a Játékszínben láthatja elsőként a közönség október 3-án. Az elgondol-
kodtató alkotás mellett könnyed szórakozásra is lehetőség nyílik, a C’est la 
vie bemutatóján, amelyben Seres Ildikó, a darab rendezője, szereplőként is 
feltűnik. A komédiázás sem marad el, hiszen október 5-én, a Kamarában Pi-
randelló alkotását, Az ember, az állat és az erény című vígjátékot mutatják be.

A Herman Ottó Múzeum és a Mis-
kolci Galéria első, minden szem-
pontból közös rendezvénye a Mú-
zeumok Őszi Fesztiválja lesz. Az 
országos rendezvénysorozat miskol-
ci programjai szeptember 30-án kez-
dődnek. A két intézmény vezetése 
a félszáz esemény közül kiemelte a 
Pannon-tenger Múzeum megnyitó-
ját, a Szemere-kiállítást. Ajánlották 
emellett a Feledy-ház művészeti sza-
badegyetemi sorozatát, a Nagy raj-
zolást, valamint Tárlat-túrát, a Sza-
lay-tárlatot és azt a különleges street 
artot is, amelynek köszönhetően 26 
festmény díszíti majd az Avas szálló 
ablakait. A Múzeumok Őszi Feszti-
válja Miskolcon október 22-ig tart.

A Miskolci Apostoli Exarchátus püs-
pöki székházában tartotta országos 
tanévnyitó ünnepségét a Keresztény 
Roma Szakkollégiumi Hálózat szer-
dán. Az eseményen köszöntő beszédet 
mondott Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere, és Kovács Zoltán, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának társa-
dalmi felzárkóztatásért felelős államtit-
kára is, aki kiemelte: a kormányzat által 
kialakított, egymásba kapcsolódó, több 
szinten összeérő programokból szőtt 
oktatási esélyegyenlőségi háló – amely 
egészen a kisgyerekkortól a diplomá-
hoz jutásig segíti a hátrányos helyzetű 

fiatalok felzárkózását – egyik pillére a 
roma szakkollégiumi program. 

A magyarországi történelmi egy-
házak 2011. március 17-én alapították 
meg a Keresztény Roma Szakkollégi-
umi Hálózatot (KRSZH) a cigány kö-
zösséghez tartozó fiatalok felsőoktatá-
si képzésének segítésére, s arra, hogy 
tehetséggondozó képzést nyújtsanak 
a magyarországi cigányság számára. 
Debrecenben a reformátusok, Nyíregy-
házán az evangélikusok, Budapesten a 
jezsuiták, Szegeden a római katoliku-
sok, Miskolcon pedig a görög katoli-
kusok fenntartásában működik roma 
szakkollégium.                                          K. i. 

Véget ért Magyarország legnagyobb filmfesztiválja, a 10. CineFest. Ezút-
tal is világszínvonalú eseményt hoztak össze a szervezők – a világ minden 
tájáról érkeztek vendégek, szakemberek. A jubileumi filmfesztivál leg-
több díját – beleértve a nagydíjat is – az Ilo Ilo nyerte.

A CineFesten ezúttal 72 film  
versengett négy kategóriában. 
A nemzetközi zsűri tagja, Béres 
Attila rendező, a Miskol-
ci Nemzeti Színház 
igazgatóhelyettese el-
mondta, Miskolcnak 
nagyon büszkének kell 
lennie a CineFestre.

– Minőségében nagyon 
komoly, ízlésesen, profin megszer-
vezett esemény. Bíró Tibor előtt le a 
kalappal! Amíg ilyen emberek élnek, 
dolgoznak Miskolcon, akik élnek-hal-
nak a városért, addig lehet a kultú-
ra városa. Elég belegondolni: hol van 
Magyarországon olyan város, ahol van 
egy jelentős filmfesztivál, operafesz-
tivál, színházi kezdeményezés, amely 
az európai színművészeti egyetemek 
számára nyújt lehetőséget? Budapes-

ten nincs ilyen csoda – mondta 
a zsűri tagja. A nemzetközi zsű-
ri – a Nemzetközi ökumeni-

kus zsűri és a Fipresci-zsű-
ri mellett – Anthony 
Chen első nagyjáték-

filmjét, az Ilo Ilo-t ítél-
te a legjobbnak. A film 

rendezője elmondta, nagy 
boldogság számára, hogy há-

rom díjat kapott Miskolcon. – Nem 
gondoltam, hogy ekkora siker lesz. Az 
első meglepetés Cannes-ban ért, ahol 
szintén díjazták a filmem. 

Bíró Tibor fesztiváligazgató a zárást 
követően elárulta, jövőre is szeptember 
12-én nyílik meg a filmparadicsom 
kapuja. Hozzátette, az idei fesztiválon 
nagyon sok szakmai program volt, a 
filmek mindegyikét teltház előtt vetí-
tették.                                                  KiSS J.

HiTeT, erőT, 
KöZöSSéget Ad
tanévet nyitott a roma szakkollégiumtanévet nyitott a roma szakkollégium

„A CineFest  egy csoda”

fesztivál a 
múzeumban

őszi
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Októberi napOk,  
könyvtári lapOk

Múltidéző játék | 1. forduló
az 1956-os forradalom tiszteletére rendezendő ünnepi megemlékezések előtt múltidéző könyvtári játékra invi-

táljuk olvasóinkat. Október 23.  előtt hétről hétre olyan irodalmi művekből idézünk, amelyek kapcsolódnak a for-
radalom országos, megyei és miskolci eseményeihez. az ajánlott kötetekhez, versekhez, prózarészletekhez, anto-
lógiákhoz tartozó feladatokat úgy tudják megoldani a játék résztvevői, ha használják a ii. rákóczi Ferenc Megyei és 
városi könyvtár katalógusát, honlapját (www.rfmlib.hu)  az elektronikus adatbázisokat, a különböző elektronikus 
könyvtárakat is.

Az 1. forduló feladatainak megoldását október 7-ig lehet 
eljuttatni e-mailben (jatek56@rfmlib.hu), postán (3501 Mis-
kolc, pf. 176.), vagy személyesen a  II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár központi épületébe (Miskolc, Görgey A. u. 
11.).

A játékban legjobban szereplő olvasóink értékes könyvju-
talmat, valamint különböző kulturális rendezvényekre szóló 
belépőket kapnak.

FeladatOk
1. A magyar művészek közül nagyon sok író részt vett 

a forradalmi események előkészítésében, megörökíté-
sében. A forradalom első napjaiban hangzott el Tamási 
Áron, Kossuth-díjas író nyilatkozata, a Magyar fohász a 
rádióban. Keresse meg a Magyar fohászt a Tamási Áron 
esszéit, cikkeit, útirajzait tartalmazó Szellemi őrség (Pala-
tinus, 2001) című kötetben!

„Az idők gyógyító lázában él a magyar. Történelmünk 
ezer évén átlobog az emberi Géniusz üzenete, mely nem-
zeti hőseink példáit emeli elénk és költőink fénylő szavait 
idézi.

Nincs módunkban kitérni a hűség elől.
Tizenegy éve élünk őrhelyünkön: ezen a földön szomjaz-

va az emberi és a nemzeti lét igaz voltára. Éltünk vágyako-
zásban az enyhület után, de szomjúságunkban itthon a ha-
zugság italát nyújtották nekünk, a világ pedig kotyvasztott 
főzetekkel kábított minket. Ebben a zavaros veszélyben, a 
hosszú sóvárgás után, emberi és nemzeti létünkben tehe-
tünk-e mást, mint amit tettünk?” Másolja ide az idézet kö-
vetkező sorát!

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Tamási Áron a Digitális Irodalmi Akadémia alapító 
tagja. Ott is megtalálható a Szellemi őrség című kötet. Ke-
resse meg a digitalizált műben a Magyar fohászt és a hoz-
zá kapcsolódó jegyzetet is. Hányas sorszámot kapta ez a 
hivatkozás?

...........................................................................................................................

3. Keresse meg a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár katalógusában Tamási Áron művei közül azokat 
a könyvtár tulajdonában lévő könyvritkaságokat, ame-
lyek az Erdélyi Szépmíves Céh 10 éves jubileuma alkalmá-
ból jelentek meg! Írja ki a könyvek címét és a megjelenés 
évét!

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

beküldési határidő: 2013. október 7.
e-mail: jatek56@rfmlib.hu
postacím: ii. rákóczi Ferenc Megyei és városi könyvtár
3501 Miskolc, pf. 176.

a beküldő adatai:

Név:  ................................................................................................................

...........................................................................................................................

Postacím: ......................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

E-mail: ............................................................................................................

Telefonszám: ...............................................................................................



Rajzpályázat-felhívás

A Szent Antal Gyógyszertár rajzversenyt 
hirdet „Patika és Én” címmel óvodás és 
általános iskolás gyermekek részére.

A feladat:
Milyennek látom a gyógyszertárakat kül-
ső szemlélőként.

Nevezési kategóriák:
l 3–6 évesek
l 7–10 évesek
l 11–14 évesek

A nevezés részletei:
Kérjük a rajz jobb alsó sarkában feltüntetni:
Név, életkor, lakcím.
A beküldött pályaművek nem kerülnek 
visszaküldésre.
A technika szabadon választható.
A pályamű mérete: A4
A rajzok a patikában adhatók le.
Szent Antal Gyógyszertár
Cím: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 70. (Bató 
ház, mélyföldszint)

Beérkezési határidő: 2013. október 31.

Díjazás:
A pályamunkák a beérkezési határidő után 

egyszerre felkerülnek a patika facebook olda-
lára, ahol november 5-ig szavazni lehet rájuk, 
majd a korosztályonként tíz legjobb rajz közül 
a patika dolgozóiból álló zsűri a pályaműve-
ket a kidolgozottság szintje, az érdekes meg-
jelenítés és a téma egyedi feldolgozása alap-
ján értékeli november 6-án. 

A nyertes pályázókat korcsoportjuknak meg-
felelő ajándéktárgyakkal jutalmazzuk a nevezé-
si kategóriák szerint. November 6. és 30. között a 
patikában az összes pályamunka kiállításra kerül.

2013. szeptember 28. | 39. hét | X. évfolyam 38. szám
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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

Hirdetés

LILLAFÜREDI FÜGGŐKERT
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ

A Zene Terasza

A Költészet Terasza

A Találkozások Terasza

A Vízesés Terasza

A Virágok Terasza

A Szobrászat Terasza

Anna Terasz

Az Ifjúság Terasza

SZEPTEMBER 28., SZOMBAT, 16 ÓRÁTÓL
A megújult lillafüredi függőkert színes, családi programokkal várja a látogatókat: 

Anima Vonósnégyes, Buri Jenő és Szirmai Zoltán, Meseautó-filmvetítés,  
interaktív játszóházak, fényfestés, versegyveleg.

20 éves a Szent Antal 
Gyógyszertár

A Szent Antal Gyógyszertár 
– Miskolc második magán-
gyógyszertáraként – 1993-
ban nyílt meg a Bató-házban. 
Az alapító tulajdonos, dr. 
Porkoláb Györgyné a névvá-
lasztással édesapjának állí-
tott emléket, akinek Vizsoly-
ban volt egy patikája, mely 
szintén ezt a nevet viselte.

A betegek várakozáson felül fogadták az akkor új gyógyszertárat. Ami köszönhető volt a jó kol-
lektívának és annak a szemléletnek, hogy gyors, udvarias volt a betegek ellátása, magas szakmai 
tudással, és a betegek iránti megértéssel.

Tőle tanulta a szakmát sok, államvizsgára készülő gyógyszerész, a patika mindig élen járt a szak-
mai újdonságok terén is.

A gyógyszertár új vezetése, átgondolva a betegek mostani igényeit, a régi szemlélettel, de az új 
betegigényeket kielégítve kíván dolgozni.

A gyógyszerellátásban arra törekszünk, hogy segítőkészen, magas szakmai színvonalon szolgál-
juk ki a látogatókat – legyenek akár egészséges, akár beteg emberek – kérdéseikre kielégítő, ért-
hető és elfogadható választ vagy magyarázatot adjunk. Igyekszünk, hogy Ön a lehető legkevesebb 
sorban állásra kényszerüljön.

Meggyőződésünk, hogy a gyógyszerellátás mellett az is feladatunk, hogy minél többet tegyünk 
az egészségnevelésért és az egészség megőrzéséért.

Készséggel adunk felvilágosítást az alábbi témákban is:
l a gyógyszerek helyes használata és tárolása l az egészséges életmód l étrendkiegészítők 
alkalmazása l krónikus betegek életmódja, diétája l a homeopátiás gyógymódok és gyógy-
szerek, Schüssler-sók l csecsemőtáplálás, babaápolás l az alapvető higiénés szabályok

Gyógyszertárunk ingyenes újságokkal (Patika Magazin, Patika Tükör, Babapatika, stb.) is hozzá-
járul a törzsvásárlók egészségneveléséhez.

Készletünket megújítva igyekszünk minden igényt kielégíteni, és célunk a továbbiakban beteg-
barát árak kialakítása, folyamatos akciókkal kiegészítve.

Új lehetőségként patikánkban ingyenes vércukor-, koleszterin- és vérnyomásmérést végzünk.

Tavasszal kezdődött és 
rövidesen befejeződik a 
Széchenyi utca burkola-
tának megújítása. A régi 
burkolat sem vész azonban 
kárba.

– A felszedett kövek fel-
használására az önkor-
mányzati képviselők nyújt-
hattak be kérelmet – mondta 
el Koczák Szilvia, a város-
háza szóvivője. Gazdusné 
Pankucsi Katalin például a 
Factory Aréna-csarnok bel-
sejének rendbetételére kért és kapott követ, illet-
ve egy közösségi tér kialakítását is tervezi a kör-
zetében található kopjafánál. Seresné Horváth 
Zsuzsanna a Pálosok parkját újította fel, míg Ne-
héz Károly a Szolártsik teret látta el szilárd bur-
kolattal, a térkő segítségével. Kovács Józsefné Bu-
dai Mária a Jókai Mór Általános Iskola udvarára, 

Zsiga Marcell a Szent Imre 
Római Katolikus Általá-
nos Iskola új sportudvarára, 
Bartha György pedig a Szent 
Ferenc Római Katolikus Ál-
talános Iskola és a Hegy-
alja utcai művészeti iskola 
udvarára igényelt követ. A 
Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház, Gonda Géza képviselő 
közbenjárásával vásárteret 
alakított ki a kőből, Katona 
Ferenc pedig a Selyemréti 
Strandfürdő előtti tér és a 
nyári épület előtti járdák lé-

tesítését támogatta igénylésével. Takács Gábor a 
szirmai temető járdáit, a martinkertvárosi isko-
la és könyvtár parkolóját javíttathatja majd ki. A 
kövek újrahasznosításánál többnyire olyan beru-
házások kerültek előtérbe, amelyek az idei felújí-
tási, beruházási tervben szerepeltek – mondta el 
Koczák Szilvia.                                                TajTHy Á.

Több utcát érintő gallyazási munkákat végeztek a 
napokban az Avas városrész III. ütemében, hogy át-
láthatóbb legyen a terület, biztonságosabb a közleke-
dés. – A Városgazda Kft. végzi a fák visszagallyazá-
sát és a bokornyírást. A levágott gallyakat elhordjuk 
és újrahasznosítják – mondta el Fodor Zoltán, a kör-
zet önkormányzati képviselője, a munkálatok kez-
deményezője. A gallyazást a Leszih Andor utcában 
kezdték, de a körzet többi utcája sem maradt ki: a 
Jósika Miklós, a Klapka György, a Hajós Alfréd, a 
Mednyánszky, a Pattantyús, valamint az Adler Ká-
roly utcában is átláthatóbbá tették a területet.

foTó: f. KadeRjÁK Cs.

Négy hektár zöldterület gondozását vál-
lalta át a Miskolci Városgazda Kft.-től Kato-
na Ferenc önkormányzati képviselő válasz-
tói körzetében. A Selyemrét és a környék 
tisztántartása érdekében egy többfunkciós 
kisgépet vásárolt képviselői alapjából. Az 
Andrássy középiskola mögötti terület köz-

ben egy új játszótérrel bővült. A kilencmil-
lió forintos környezetápoló kisgép nyár kö-
zepe óta nyírja a füvet az érintett területen. 
A politikus arról is beszámolt, hogy ugyan-
csak képviselői keretének terhére, 2,6 mil-
lió forintból létesült homokozó és játszópá-
lya a ligetben.                            foTó: MoCsÁRi L.

UTaT KapoTT a dayKa-HÁz
Új burkolatot kapott a Dayka-ház 

mögött lévő, korábban majdnem jár-
hatatlan útszakasz. A szeptember 
első felében megvalósult munkák 
több mint három és fél millió forint-
ba kerültek, a beruházást Szabó Sán-
dor, a terület önkormányzati képvi-
selője finanszírozta. Mint elmondta, 
egy lakossági fórumon jelezték neki 
a problémát, hogy a belvárosban, na-
gyon frekventált helyen több magán-
házat és egy társasházat is egy ká-
tyús, majdnem járhatatlan úton lehet 
csak megközelíteni.      foTó: jUHÁsz Á.

isKoLaUdVaRoK, UTCÁK, TeReK szépüLneK MegUTCÁK, TeReK szépüK szépüK LneK Meg
Új játszótér és 
tisztább terület

az avason

gaLLyazÁsoK



88 éve, 1925. szeptember 22-én érkezett meg Mis-
kolc 12 bankjába az a félmillió dollárnak megfelelő 
pengő összeg, amelyet a magyar állam vett fel az 
amerikai Speyer banktól a háború utáni gazdaság 
stabilizálására. 12 nagy beruházás indult el, közöt-
tük megépült a Búza téri vásárcsarnok, a Zenepa-
lota és a Tizeshonvéd köz két oldalának városi bér-
házai.

79 éve, 1934. szeptember 23-án jelent meg Kárpáti 
Gyula: A miskolci önkéntes tűzoltó és a mentőegye-
sület története 1874–1933 között című munkája. „60 
évvel ezelőtt fogott össze néhány lelkes ember, hogy 
megvesse alapját egyesületünknek. Megderesedett 
fejjel összejöttünk, de az alapítók közül már mind-
össze ketten maradtak.”

76 éve, 1937. szeptember 26-án tették le a tetemvá-
ri, harmadik (Deszka-) templom alapkövét. Terveit 
Szeghalmy Bálint (1889–1963) készítette, s néhány 
nap eltéréssel két év alatt készült el. A tervező föl-
di maradványai napjainkban a templom déli oldala 
alatt kiképzett kertben nyugszanak.

Hétforduló

Múlt és jelen

„Lottóház Miskolcon” – hirdeti az a képeslap, amely az épület 1960-
ban történt átadását követően jelent meg. Az épület tervezői Bene László, 
Cservenyák László és Perjés Zoltán voltak. „Megszületett a város mo-
dern Sötét-kapuja” – így méltatták az akkor környezetidegen építményt. 
Az Arany János utcát átívelő „átjáró” nem lett új Sötét kapu, jóllehet az 
ún. Lottó-tömb teljes kialakításáig takarta az Arany János utca mindkét 
oldalának szegényes épületeit. Az épületegyüttes átadásával egyidejűleg 
szűnt meg a Hejőcsabáig vezető villamos-szárnyvonal, amelynek megál-
lója itt volt, az elődépítmény előtt, amely a Szemere étterem nevet viselte.

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

névadó – bercsényi Miklós
A Győri kapuban, a Szinva folyásának jobb ol-
dalán, a Kiss Ernő utcából nyíló, észak-déli 
irányú, a Ruzsinig tartó utcánk. A Wesse-
lényi Miklós és az Ernye bán utcák között, 
azokkal párhuzamosan helyezkedik el. 

A névadó felvidéki katonacsaládba született. 
A nagyszombati egyetemen tanult, majd kato-
nai pályára lépett. Részese a törökök kiverésének, 
Buda ostromának, visszavételének (1686). Ezután foko-
zatosan Habsburg-ellenessé vált, így ismerkedett meg 
és szövetkezett II. Rákóczi Ferenccel. Mindvégig kitar-
tott a fejedelem mellett, a kuruc seregek főparancsnoka, 

a legnagyobb elismerések és címek birtokosa volt. 
Kezdetben a francia és a svéd, később az orosz 

támogatás elnyerésén fáradozott. A szatmári 
békekötés után visszavonult Lengyelországba, 
de egy újabb felkelés kirobbantása reményé-
ben 1716-ban a török szultán szolgálatába sze-

gődött. Újabb fegyveres harcai 1718-ban tö-
rök–osztrák békekötéssel végződtek. (1665–1725 

között élt, az 1718. évi pozsareváci békekötés után 
a törökök védelmét élvezve Rodostóban telepedett le, ott 
is halt meg. Hamvait II. Rákóczi Ferenc újratemetésekor, 
1906-ban szállították Kassára, a Szent Erzsébet székes-
egyházban nyugszik.)                                                          d. I.

anno írták…  
„Ötven éve ír Szendrey János. E héten lesz Miskolc törté-

netírójának félévszázados jubileuma” – írta a Magyar Jövő 
című lap 1924. június 8-ai száma. Az ekkor már Budapes-
ten élő történészt a városházán fogadták, ahol előadást tar-
tott, s munkásságát nemcsak Hodobay Sándor polgármes-
ter méltatta, hanem Mikszáth Kálmán főispán is. A főispán 
gondolatainak tartalma napjaink emberére is hatást gyako-
rol: „Semmi nem nemesít úgy, mint a történelem lelkében 
élni – mondta – mert oda csak az léphet be, aki kívül hagy-
ta az emberi indulatokat, a személyeskedést, a kicsinyessé-
get, az elpuhultságot, a féltékenységet és a gyűlöletet.” Majd 
felkérte, hogy folytassa a Miskolc monográfiát, írja meg 
annak VI. kötetét, amely az eltelt negyedszázadról szólna. 
Szendrey válasza a következő volt: „Kérdem én őszintén, 
melyik ember tudná például csak az elmúlt év történetét 
megírni elfogulatlanul, mikor életünket rágja a magyar 
átok, a politika, melyhez hozzájárul a szerencsétlenül feltá-
masztott vallási villongás is… Legalább egy emberöltőt kell 
bevárniuk, hogy a város története 1910–1940 között meg-
írható legyen. A történetírás ugyanis az idők lelkiismerete 
is.” (Akkor nem lett következő kötet, mert Szendrey János 
1927. november 25-én meghalt.)                  dobrossy István

akkor...

...és Most
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Harcolnak az eleMekkelekkel
éve
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Fennállásának 140. évfordulóját ün-
nepli a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság. A jubileum alkal-
mából látványos rendezvényekkel, 
programokkal – felvonulással, törté-
neti kiállítással és különböző bemu-
tatókkal – várták múlt szombaton az 
érdeklődőket.

Miskolc lakói több nagy tűzvészt is 
átéltek a 18. és 19. században, amely 
ösztönözte a szervezett védekezés ki-
alakítását. 1706-ban leégett az egész 
város, csak két templom és a Papszer 
utcai, mai Herman Ottó múzeum-
épület menekült meg. 1746-ban, majd 
1781-ben is hatalmas tűzvészt rögzítet-
tek a krónikák. Utóbbiban 27 ember 
halt meg, 204 lakóház, 108 gazdasági 
épület és 257 pince vált hamuvá. Sok 
esetben a városlakók az avasi dombol-
dalon kerestek menedéket a forróság 
és az átláthatatlan, fojtogató füst elől.

1843 júliusában jegyezték fel az 
egyik legnagyobb miskolci tűzvészt. 
Hat óra alatt 200 ház égett le Miskolc 
belvárosában – a mai Batthyányi, Pa-

lóczy, Déryné, Kossuth, Széchenyi 
utca valamennyi háza, míg a középü-
letek közül a vármegyeháza, a zsina-
góga, a Korona szálloda és a színház is. 
Csak a palaköves és cseréptetős épüle-
tek maradtak épen. 

A miskolci, szervezett tűzoltás létre-
jötte 1873. augusztus 31-éhez köthető, 
amikor Lossonczy Farkas Károly volt 
polgármester, Martin Károly föld-
birtokos, Soltész Nagy Kálmán váro-
si tiszti ügyész, későbbi polgármes-
ter, Szűcs Gyula és Szombathy József 
állhatatos munkájának köszönhető-
en megtartották a Miskolci Önkéntes 

Tűzoltó Egylet ideig-
lenes, alakuló közgyűlését. Szeptem-
ber 21-én már az egylet tisztviselőit és 
válaszmányi tagjait is megválasztot-
ták: elnökké Soltész Nagy Kálmánt, 
főparancsnokká Martin Károlyt, al-
parancsnokokká Szombathy Józsefet 
és Szűcs Gyulát, orvossá pedig Réczey 
Zsigmondot. A Tűzoltó Egylet szám-
talan önkéntes támogatóval és 60 fize-
tett tűzoltó alkalmazásával 1874. janu-
ár 8-án kezdte meg a tevékenységét. 

A hivatásos tűzoltósá-
got 1935-ben szervez-

te meg, illetve hozta létre a miskolci 
önkormányzat. 1942-ben már négy 
tiszt, negyven tűzoltó és tíz kisegítő 
napszámos biztosította a város men-
tős és tűzoltási feladatait. A tűzoltó-
ság 1948-ban a Belügyminisztérium 
irányítása alá került. 1995. október 
1-jétől a hivatásos önkormányzati 
tűzoltóság Miskolcon is a városi ön-
kormányzat önálló intézményeként 
tevékenykedett, 2012. január 1-jétől 
pedig ismét állami fenntartású és irá-
nyítású, az egységes katasztrófavédel-
mi rendszer részeként működő hiva-
tásos szervezet lett.

2013. szeptember 21-én, jubileu-
mi ünnepségsorozat kezdeteként, 
Szent Flórián szobránál Sebestyén 
László országgyűlési képviselő mel-
lett koszorút helyeztek el a Miskolci 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, a 
Miskolci Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség, a B.-A.-Z. Megyei Tűzoltó 
Szövetség, illetve a Szent Flórián Mis-
kolcért Alapítvány képviselői is.

Ezt követően mazsorettek és fúvós 
zenekar kíséretével látványos menet 
indult a Mindszent térre. Itt számos 
szórakoztató program várta a kicsiket 
és nagyokat – egyebek mellett tűzol-
tógépjármű-bemutató, ideiglenes 
tűzoltómúzeum, tűzvédelmi teszt és 
füstsátor is színesítette a rendezvényt. 
Műszaki mentési és favágó-bemuta-
tókat is tartottak a miskolci tűzoltók. 
Az ITC-székház színháztermében 
ünnepi állománygyűlést tartottak, 
ahol köszöntők hangzottak el, Lip-
ták Attila megyei katasztrófavédelmi 
igazgató pedig elismeréseket adott át 
a kiemelkedő munkát végző miskolci 
tűzoltóknak. 

évfordulót 
ünnepeltek

Fennállásának 140. évfordulóját ün lóczy, Déryné, Kossuth, Széchenyi lóczy, Déryné, Kossuth, Széchenyi 

ünnepeltekünnepeltekünnepeltek
a miskolci 
         tűzoltók
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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

l  Zakopane:  
október 12. – 7000 Ft

l  BékéscsaBai  
kolBásZFesZtivál:  
október 26. – 5000 Ft 

l  sióFok – tihany:  
október 26. – 9500 Ft

l  poZsony:  
október 19. – 7000 Ft
aDventi ÚtJaink  

MáR a honlapon!

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

www.koruTAk.hu

ősZi
aJánlataink:

Apróhirdetés
Miskolc Rózsadombján, a Perczel Mór ut-
cában, egy 138 m2-es, kiváló elrendezésű, 
gáz-cirkó fűtésű, 2. emeleti ingatlan, egy 6 
lakásos, téglaépítésű társasházban eladó. A 
lakáshoz tartozik egy nagyméretű garázs, 
valamint egy gépkocsibeálló is. Az ingatlan 
zöldövezeti részen található, szép panorá-
mával. Érdeklődni: 30/663-4425.

Miskolci borszaküzlet üzletvezetőt keres. 
Fényképes önéletrajzokat az andan@an-
dan.hu címre várunk. 

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.

Hirdetés

Minden eddiginél több és sikere-
sebb programmal várta az érdek-
lődőket az idei miskolci Mobilitási 
Hét – összegezte a tapasztalatokat 
szerdán Kiss Gábor, Miskolc alpol-
gármestere és F. Nagy Zsuzsanna, 
az Ökológiai Intézet Alapítvány 
munkatársa, szervező. 

Az Autómentes napon, vasárnap 
egy átlag pihenőnaphoz képest 4888 
személygépkocsival kevesebb haladt 
el például a Görgey utcán. Csökkent 
a teherautók száma, a bringásoké pe-
dig tizenkétszeresére növekedett. So-
kan keresték fel a sporcsarnok előt-

ti teret, vettek részt futóversenyen, 
állapotfelmérésen, buszhúzáson, de 
az aszfaltrajzversenyre és a buszfes-
tésre is sokan jelentkeztek. Utóbbin 
egyébként az ATTAC projekt keretén 
belül a MIKOM és az Miskolc Hol-
ding által lebonyolított pályázaton 
nyertes rajz, a Gábor Áron Művésze-
ti Szakközépiskola 13. M osztályának 
műve került fel egy „kékbuszra”.

Sokan érdeklődtek a Miskolci Nők 
a Bicajon kezdeményezés iránt, ahol 
a résztvevők a nőtársaikat biztatták a 
hétköznapi bringázásra, illetve sür-
gették a biztonságosabb kerékpáros 
közlekedés feltételeinek megterem-
tését. Természetesen a Critical Mass 
is sokakat vonzott, több mint 600-an 
tekertek együtt a városban. 

T. Á. 

DVTK: négyből négy
Legutóbbi négy mérkőzését meg-
nyerte a DVTK, úgy, hogy közben 
gólt sem kapott. A Budapest Honvéd 
elleni hazai siker után Kaposvárra lá-
togat Tomiszlav Szivics csapata.

Nikházi Márk és Bacsa Patrik góljá-
val nyert 2–0-ra a Budapest Honvéd el-
len szombaton a DVTK, mely több mint 
egy órát emberhátrányban játszott Vági 
András kiállítása miatt – a védőt két 
mérkőzésre tiltotta el a szövetség. A si-
kerrel négy mérkőzés óta nem vesztett 
pontot a Diósgyőr, s gólt sem kapott 
az új tengelynek (Radoš, Vadász, Ab-
douraman) is köszönhetően.

– Igazi konkurenciaharc van a poszto-
kért, s nem csak papíron. Ha valaki hi-
bázik, várnia kell a következő lehetőség-
re. Például én hoztam Rajićot és Husićot, 
de most mindketten kispadosak – emel-
te ki Tomiszlav Szivics. Utóbbi helyét 
egyébként azért kapta meg Gohér Ger-
gő, mert a bosnyák védő egy napra elké-
redzkedett, amit engedélyezett Szivics, 
de három és fél nap lett a távollétből.

– Radoš? A tények beszélnek helyet-
tem is: négy meccs, nulla kapott gól. 
Tegyünk hozzá gyorsan, hogy Vadász 

akkor került a védelem közepébe, és 
Abdouraman is visszatért. Ugyan-
úgy dolgozunk, mintha tegnap kezd-
tük volna, csak most jobb a hangulat. 
Ugyanakkor még egyszer sem játszot-
tunk úgy, ahogy én gondolom, ahogy 
nekem tetszett volna – hangsúlyozta a 
maximalista tréner.

A szombati, kaposvári találkozóval 
(16.00) kapcsolatban a szakvezető el-
mondta, évek óta NB I-es csapat ven-
déglátójuk, mely rutinos edzőt és jó 
labdarúgókat tudhat a soraiban.

– Komoly ellenfélnek tartom őket, de 
győzni megyünk. A bajnoki címeket az 
ilyen „sima” meccsekkel lehet elbukni 
– figyelmeztetett Tomiszlav Szivics.

S. P. | foTó: J. Á.

Deák Bárdos Mihály ötö-
dik lett vasárnap a buda-
pesti rendezésű birkózó-
világbajnokságon, a 120 
kilogrammos kötöttfogá-
súak mezőnyében.

Erőnyerőként a második körben 
kapcsolódott be a Papp László Bu-
dapest Sportarénában rendezett vi-
lágbajnokság 120 kilogrammos kö-
töttfogású viadalában, a vasárnapi 
zárószámban Deák Bárdos Mihály, 
a Diósgyőri Birkózó Club sportoló-
ja. A miskolci sportoló magabiztos 
győzelemmel nyitott a bolgár Mi-
loslav Metodiev ellen. A következő 

körben, a negyeddön-
tőben Ramon Antonio 
García ráijesztett a ma-
gyarokra, de Misi vé-

gül két vállra fektette a 
dominikait. A továbbiak-

ban nem sikerült újabb sikert 
aratnia a DBC versenyzőjének, az 

elődöntőben az olimpiai ezüstérmes 
észt Heiki Nabi, a bronzmeccsen 
pedig a kazah Nurmahan Tinalijev 
győzte le, így az ötödik helyen zárt. 

– Maradt bennem hiányérzet, 
mert a sorsolás után a döntőbe ju-
tást tűztem ki célul – nyilatkozta a 
mérkőzést követően Deák Bárdos 
Mihály. Az, hogy érmet nem sike-

rült szerezni, annak is betudható, 
hogy nem vagyok már tinédzser, 
nehezebb a regenerálódás, kemény 
meccseket vívtam. Úgy érzem, ki-
birkóztam magamból a maximu-
mot, az észt elleni összecsapás miatt 
van bennem hiányérzet – értékelt a 
sportember.

Amit érzek, azt a kívülálló is lát-
ja, így azt is, ahogy elérzékenyültem. 
Rengeteg kérdést kaptam a hogyan 
továbbról, de erre még nem tudok vá-
laszolni. November-december kör-
nyékére szeretnék határozni jövőm-
ről. Köszönöm szépen mindenkinek 
a szurkolást, hajrá, Miskolc, hajrá, Di-
ósgyőr! – zárta a diósgyőri kedvenc.

S. P. 

„Kibirkóztam magamból a maximumot”

Sport 9  

Csak autómentesen

Tekertek kicsik és nagyok

Kajakos  
bronz
A harmadik helyen végzett a 
Koppenhágában rendezett mara-
ton világbajnokságon a juniorok 
közt kajak 1-esben, 21,5 kilomé-
teren Koleszár Mátyás.

A miskolci sportolót honfitár-
sa, a világbajnoki címet megszerző 
Petró Ádám és egy belga versenyző 
előzte meg. – Az időjárásban kel-
lemesen csalódtunk, mert meleg 
volt, a nap is sütött, így nem kellett 
nagyon beöltöznünk a verseny-
re. Egy nagy boly kialakult már az 
elején. A fordulók előtt robbantot-
tunk, akkor mindig négyen ma-

radtunk meg az élen. Aztán nem 
akart senki se vezetni, lassabb 
iramra váltottunk vissza, így utol-
értek minket. A második-harma-
dik kör táján sejtettem, hogy né-
gyünk közt dől majd el a dobogó 
– elevenítette fel a pénteki versenyt 
Koleszár Mátyás.
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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.

            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

Október 16. szerda, 19 óra l Művészetek Háza

KALÁKA – KÁNYÁDI   
A Kaláka Együttes koncertje
Közreműködik: Kányádi Sándor (Kossuth-díjas költő)

Jegyek és információ:  
MKK központi jegypénztár  
(Miskolc, Rákóczi u. 2.  
Tel.: 46/508-844, 30/846-3009) 
www.muveszetek- 
hazamiskolc.hu
Jegyár: 1500 Ft
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szeptember 28. | szombat
10.00 | „Itthon vagy – Magyarország, 

szeretlek”. Szeretlek, Miskolc. Szín-já-
ték-muzsika. Szinva terasz.  Programok 
a 4. oldalon.

10.00 | Tune in days. Mesék, történetek, kö-
zösségi és fejlesztő játékok, szituációs gya-
korlatok. Helynekem.

16.00–20.00 | Művészet a szabadban. A 
Miskolci Galéria programja a lillafüredi füg-
gőkert ünnepélyes  avatóján. Lillafüred.

„Neked játszunk”. 50 éves a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar. Fesztivál sok játékkal a 
jövő hangverseny-látogató generációinak: 
gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek. 
Művészetek Háza.

Családi délután. Óvodás gyermekek és fia-
talok  részére. Nyilas Misi Ház.

szeptember 29. | vAsárnAp
10.00 | „Itthon vagy – Magyarország, sze-

retlek”. Szeretlek, Miskolc. Mihály-na-
pi vásár, lovas tusakodás, sokadalom. Diós-
győri vár. Programok a 4. oldalon.

10.30 | Babszem Jankó. Csodamalom Báb-
színház.

11.00 | Ünnepi megemlékezést tart a Vité-
zi Rend megyei törzskapitánysága. Az 
I. világháborúban hősi halált halt diósgyőri 
katonák emlékére állított hősi emlékmű le-
leplezésének 85. évfordulója. I. világháborús 
hősi emlékmű (Diósgyőr, Táncsics tér).

14.30, 16.30 | Játsszunk zenét a szimfoni-
kusokkal. Művészetek Háza.

„Neked játszunk”. 50 éves a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar. Fesztivál sok játékkal a 
jövő hangverseny-látogató generációinak: 
gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek. 
Művészetek Háza.

október 1. | kedd
17.00 | Nordic walking. Kemény Dénes 

uszoda – Miskolctapolca – Kemény Dé-
nes uszoda.

október 2. | szerdA
17.00 | Művészeti Szabadegyetem. Mis-

kolc kulturális élete a kiegyezés után és a 

századelőn. A művelődés feltételrendszere 
és szektorai a dualizmus időszakának Mis-
kolcán. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

október 3. | csütörtök
16.00 | Tizenegyedik Nagy Kunszt. Otthon, 

édes otthon. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

október 5. | szombat
10.00–14.00 | Nagy rajzolás. Vízió – jövő-

kép. Rajzoljuk át Miskolc főutcáját. Miskolci 
Galéria, Rákóczi-ház.

11.00 | Bodonyi 70. Bodonyi Csaba, Széche-
nyi- és Ybl-díjas építész kiállításának meg-
nyitója. Megtekinthető november 4-ig. 
Miskolci Galéria.

szeptember 30. | 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.

október 1. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc 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.

október 2. | 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 
Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

október 3. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
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.

október 4. | 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 Egészségpercek19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Egy kávé mellett 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

október 5. | 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.

október 6. | 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, hírösz-
szefoglaló 20.30–07.00 Képújság. 

szeptember 29-én, Szent-
írás vasárnapján lesz az avas-
déli Ige temploma búcsúja. 
Koós Ede érseki biztos mond 
a 10.30 órakor kezdődő görög 
katolikus liturgia keretében 
szentbeszédet. Szombaton 
délelőtt a jezsuita gimnázium 
udvarán rendezik meg a mis-
kolci egyházközségek találko-
zóját és főzőversenyét.

szeptember 29-én, vasár-
nap 16 órakor ökumenikus 
vesperást tartanak a Mis-
kolc-tetemvári Református 
Egyházközségben. A Desz-
katemplomban tartandó al-
kalmon közreműködnek 
az előéneklésben a Gödöl-
lői Kántorátus énekesei, il-
letve a többszólamú tételeket 
ők adják majd elő. Vezetőjük 
 Balogh Piusz, gödöllői pre-
montrei szerzetes atya lesz. 

a kÉsz miskolci csoportja 
rendezésében október 1-jén, 

kedden 17 órától Bogár László 
közgazdász tart előadást Glo-
bális örvénylések címmel a 
Mindszenti plébánia Millen-
niumi termében.

A ferences lelkiségű kö-
zösségek számára jelentős ün-
nep október 4-e, Assisi Szent 
Ferenc tranzitusának (halála 
évfordulójának) megünnep-
lése. Az immáron hagyomá-
nyossá vált stílussal, hangvé-
tellel Szent Ferenc Kistestvérei 
idén is megünneplik Assisi 
Szent Ferenc ünnepének elő-
estéjét. Október 3-án, csü-
törtökön 18 órakor kezdődő 
gitáros zsoltározásra és szent-
misére szeretettel hívnak és 
várnak mindenkit.

A minorita templomban 
október 3-án, a 18 órai szent-
mise után végzik a tranzitus 
megünneplését, az ünnepi 
szentmisét 4-én, pénteken 18 
órai kezdettel mutatják be.

HArAng-Hírek

progrAmAjánló

Hirdetés

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

mindenkit érHet jogeset

pfliegler péter, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgár-
mestere fogadóórát tart október 2-án, 14.00 órától 
Miskolc polgármesteri hivatalában, az alpolgármes-
teri tárgyalóban. Sorszámosztás 2013. szeptember 30-án, 8.00 
órától a polgármesteri hivatal portáján. 

sebestyén lászló országgyűlési képviselő lakossági 
fogadóórát tart szeptember 28-án, 8–18 óráig Pere-
ces-Bulgárföldön.

kovács lászló önkormányzati képviselő lakossági 
fogadóórát tart szeptember 28-án, 10 órától a Hegy-
alja u. 15. sz. előtti parkolóban.

eperjesi erika önkormányzati képviselő lakossági 
fogadóórát tart szeptember 30-án, 14–16 óráig a Pet-
neházy parkolóban, és 16–18 óráig az Aulich Lajos 
utcai parkolóban.

kiss jános önkormányzati képviselő lakossági foga-
dóórát tart október 2-án, 14–16 óráig a Domus par-
kolóban, és 16–18 óráig a Pocak ABC-nél.

nehéz károly önkormányzati képviselő lakossági fo-
gadóórát tart október 3-án, csütörtökön 16 órától a 
görömbölyi művelődési házban.

seresné Horváth zsuzsanna önkormányzati képvi-
selő lakossági fogadóórát 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-
gadóórát tart október 4-én, 14–18 óráig az Avas pos-
tánál 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.

takács gábor önkormányzati képviselő lakossági 
fogadóórát tart október 5-én, 8–10 óráig Szirmán, a 
Coop ABC-nél.

jakab péter önkormányzati képviselő lakossági fo-
gadóórát tart október 9-én 11 órától a Jobbik miskol-
ci irodájában (Széchenyi u. 52.).

Fodor zoltán önkormányzati képviselő lakossá-
gi fogadóórát tart október 21-én, délután 5 órától  
a Széchenyi István Általános Iskolában (Hajós u. 
5.).

lAkossági FogAdóórák

ünnepi megemlékezés
Kriza Ákos, Miskolc polgár-

mestere tisztelettel meghív-
ja Önt és családját a Batthy-
ány Lajos miniszterelnök és 
az aradi vértanúk tiszteleté-
re rendezendő megemléke-
zésre, melyet október 6-án, 
16 órakor a Batthyány utca 1. 
szám alatt, a Batthyány-em-
léktáblánál tartunk. Ameny-
nyiben a pártok, civil szer-
vezetek koszorúval, virággal 
kívánják leróni kegyeletü-

ket, kérjük, jelezzék október 
3-ig (csütörtökig) a Miskolci 
Kulturális Központ Ifjúsági 
Ház felé. 3531 Miskolc, Győ-
ri kapu 27/A. Tel.: 46/411-747, 
fax: 46/320-716, 06-30/303-
7812. E-mail: ifjusagihaz@ifi-
hazmiskolc.hu 

Az ünnepi megemlékezés 
miatt 15.45-től 17.00 óráig a 
Battyhány és a Tárkányi utcát  
lezárják, a forgalmat elterelik. 
Megértésüket köszönjük.
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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 Androme-
da Travel felajánlásában 2 darab 2 fős szállást sorsolunk ki Görögországban, 
Makrygialos üdülőhelyen standard stúdió jellegű elhelyezéssel, önellátással.

HetI Horoszkóp
 Kos (03. 21–04. 20.) Egyre több teher nehezedik Önre, ezért 
meglehetősen fáradtnak érzi magát. Figyeljen jobban az időbe-
osztására, és a siker nem marad el. Családtagjai számítanak véle-

ményére, talán segíthet megoldani a problémáikat. 

Bika (04. 21–05. 21.) Rendkívül sok a teendője. Olyan feladato-
kat kaphat, amiben kibontakoztathatja szervezőkészségét is. 
Szabadidejében lehetőség szerint kapcsolódjon ki, mert kime-

rültsége lassan magánéletére is rányomja bélyegét.  

Ikrek (05. 22–06. 21.) Úgy érzi, nem értékelik eléggé a munka-
helyén, pedig jelentősen motiválná némi pozitív visszajelzés. 
Pénzügyi téren viszont rendkívül sikeres időszak következik. A kö-

vetkező napok szerencsések lehetnek, végre rendeződhet gazdasági helyzete.

Rák (06. 22–07. 22.) Magasak a követelmények a cégénél, de 
érdemes tartania a tempót, mert feltehetőleg hosszabb időre 
számítanak Önre, ha jól végzi munkáját. Családjára fordítson több 

időt, a közös programok nagyszerű élményt jelenthetnek mindenki számára. 

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Sokat dolgozik mostanában, viszont 
elérhetővé válik a fizetésemelés, így megéri hajtani magát. Estére 
mindenképpen jár a lazítás, szervezzen romantikus vacsorát ked-

vesével vagy vigye el őt egy zenés helyre, nem bánja meg.

Szűz (08. 24–09. 23.) Alaposan és hatékonyan dolgozik, a minő-
ségi munkavégzés mintaképe. Főnökei elismerik tehetségét, ez 
jót tesz az önbizalmának. Magánéletében nyugodt napokra 

vágyna, inkább a családjával vagy a kertjében tölti az idejét, mint a barátaival.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Jókedvűen végzi megnövekedett fel-
adatait, zokszó nélkül teszi a dolgát, ami rendkívül szimpatikussá 
teszi feljebbvalói szemében. Sikeres tárgyalásokat végez a követ-

kező napokban. Otthon viszont konfliktushelyzet alakulhat ki.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Nehéz időszakot kell átvészelnie a 
munkahelyén, de tökéletesen oldja meg a problémák nagy részét. 
Próbáljon felülemelkedni a gondokon. Magánéletében lehetőség 

szerint utazzon, kiránduljon sokat. A párjával eltöltött idő feltölti energiával.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Felgyorsulnak az események Ön körül a 
következő időszakban, de viszonylag jól veszi az akadályokat. 
Diplomáciai érzékére ráfér egy kis fejlesztés, jobban jár, ha kerüli 

a konfliktusokat mostanában a munkahelyén.

Bak (12. 22–01. 20.) Vigyázzon, ne vállalja túl magát. Néha ne-
met is kell tudni mondani, különben el fog csúszni a határidőkkel. 
Családjára már így is alig jut ideje, pedig igazán nem ezt érdemlik 

Öntől. Ha nem figyel magára, idővel az egészsége is megsínyli a túlzott hajtást. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Rugalmasan kezeli a rendkívül össze-
tett új feladatokat a munkahelyén, mivel kezdi átlátni az újítások 
nagy részét, ezáltal gyorsabban halad a teendőkkel. Párjával vi-

szont pénzügyek miatt összekülönbözhet, próbáljanak közös nevezőre jutni. 

Halak (02. 20–03. 20.) Feszültebb mostanában a szokásosnál, 
könnyen mond meggondolatlanul ki dolgokat, pedig az indulat 
rossz tanácsadó. Munkáival gyakran elmarad, a határidőket 

rendszerint lekési. Próbálja meg összeszedni magát. 

Halálos gázolás
Kamion gázolt 

halálra egy férfit 
szeptember 21-én 
délelőtt Miskolcon. Az elsődle-
ges adatok szerint a férfi a József 
Attila úton, egy áruház előtti 
útszakaszon a piros jelzés elle-
nére akart átmenni az úttesten. 
A kamion sofőrje már nem tud-
ta elkerülni az ütközést, elsodor-
ta a gyalogost, aki olyan súlyos 
sérüléseket szenvedett, hogy a 
helyszínen az életét vesztette.

Cserbenhagyás

Segítségnyújtás elmulasztásával súlyosbított gázolás történt 
szeptember 23-án, kora délután Miskolcon, a Stadion utcában. 
Egy 78 éves idős férfi a bevásárlásból tartott hazafelé, amikor 
egy személyautó elütötte, majd segítségnyújtás nélkül tovább-
hajtott. Az idős férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba, 
a rendőrség pedig még be sem fejezte a helyszínelést, amikor 
a gázoló kezén már kattant a bilincs. A fiatalember igazoltatá-
sánál információnk szerint a szonda is elszíneződött. Az autó 
beazonosítását nagyban segítette, hogy a gázolás során az első 
rendszám leesett, így azt a helyszínen megtalálták.

Áramot vezetett a pinceajtóba
Jogerősen felmentette az em-

berölési kísérlet vádja alól a 
Debreceni Ítélőtábla szeptem-
ber 23-án azt a miskolci férfit, 

aki áramot vezetett a borospincéje 
ajtajába. A vádlott kábítószert ter-
mesztett a pincében – vadkender-
magvakat ültetett el egy speciáli-
san e célból kialakított sátorban 
– amiért viszont 1 év 10 hónap 
börtönbüntetést kapott. Az íté-
lőtábla helybenhagyta a Miskol-
ci Törvényszék elsőfokú ítéletét, 
amely szerint a férfit csak kábító-
szerrel visszaélésben és lopásban 
mondták ki bűnösnek.     

kihelyezett tárgyalás
Kihelyezett tárgyalást tartott a 

Miskolci Járásbíróság szeptem-
ber 23-án a Tizeshonvéd utca 17. 
előtti kijelölt gyalogátkelőhely-
nél, ahol tavaly októberben a 
villamos elgázolt egy járókelőt, 
aki a kórházba szállítást követő-
en életét vesztette. A rendőrség 
vizsgálatot indított az ügyben.

Forró nyomon

CSOpORtOKNaK, 2014. NyáR
Kedvezményes üdüléseK 

a görög tengerpartra, sok meglepetéssel, 

ajándéK házi finomságokkal!

SzeRVezz éS jeleNtKezz MáR MOSt, jó MóKa leSz!
www.andromedatravel.hu     Tel.: 22/316-000

*Hely függvényében, korlátozott számban! Az ajánlat nem teljeskörű, részletekért keresse irodánkat! (U-000187)
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ajtajába. A vádlott kábítószert ter
mesztett a pincében – vadkender
magvakat ültetett el egy speciáli
san e célból kialakított sátorban 
– amiért viszont 1 év 10 hónap 
börtönbüntetést kapott. Az íté
lőtábla helybenhagyta a Miskol
ci Törvényszék elsőfokú ítéletét, 
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szerrel visszaélésben és lopásban 
mondták ki bűnösnek.     

k

Miskolci Járásbíróság szeptem

Mentő karambolozott

Súlyos baleset történt szeptember 24-én délután 

a 26-os út sajóbábonyi elágazásánál. Egy Daewoo 

Matiz fordult be a zöld lámpánál Miskolc felől Sa-

jóbábony irányába. Nem vett azonban észre egy 

mentőautót, amely Sajószentpéter felől Miskolc 

irányába haladt, és így oldalba kapta a személyau-

tót. Információink szerint öt sérült került kórház-

ba, a mentő sofőrje, a mentőápoló, két beteg, és a 

személyautó sofőrje. A felborult mentőből tűzol-

tók szabadították ki a sérülteket.

Borsodiak a gáton címmel nyílt kiállítás a Miskolci Galéria Rákóczi-házában. A fotódokumentációs tárlatot Demeter Ervin 
kormánymegbízott és Kriza Ákos, Miskolc polgármestere nyitotta meg, köszönetet mondva a példaértékű munkáért. A nyár 
eleji, dunai árvízi védekezésben kétszázhatvannál is több borsodi hivatásos katasztrófavédő vett részt, emellett önkéntesek is 
útnak indultak, segített Miskolc vezetése, és több városi vállalat is. A tárlat a fotók mellett speciális eszközöket is bemutat, a 
kiállításhoz múzeumpedagógiai program is kapcsolódik, hivatásos szakemberek részvételével. A Borsodiak a gáton című kiál-
lítás október 19-ig tekinthető meg. (Képünkön Lipták Attila megyei katasztrófavédelmi igazgató.)                      fotó: MoCsÁrI l.
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