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A közel kéthónapos próbaüzem után szerdán hivatalosan is megnyitot-
ták a városháza újonnan kialakított központi ügyfélszolgálatát. A felmé-
rések szerint a lakosság rendkívül elégedett az új ügyfélszolgálattal, ahol 
többek között adóügyeket, építési és városüzemeltetési ügyeket is el tudnak 
intézni. Egyedül a szociális ügyek intézése maradt a Petőfi utca 39. szám 
alatt, a többi mind a városháza épületébe költözött.                             3. oldal
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A Kaposvár szombati 
legyőzésével (0–2) 
ötmérkőzésesre nyúlt 
a DVTK győzelmi 
sorozata, s már 
467 perce gólt 
sem kapott 
az együttes.

Hirdetés

Soha nem látott támogatás érkez-
het Miskolcra a diósgyőri stadion 
fejlesztéséhez. A kormány javaslata 
alapján 2014-ben és 2015-ben is 1,75-
1,75 milliárd forintos központi tá-
mogatáshoz juthat a városi stadion.

a diósgyőri stadionra
önkormányzat

a diósgyőri stadionraMilliárdok
Soha nem látott támogatás érkez-

a diósgyőri stadionra
SoHa NeM lÁtott 

fejlesztés kezdődhet!



Soha nem látott támogatás érkezhet Miskolcra a diósgyőri stadion fejleszté-
séhez. A kormány javaslata alapján 2014-ben és 2015-ben is 1,75-1,75 milli-
árd forintos központi támogatáshoz juthatunk. Ez a tavaly TAO-program 
keretében két pályázaton elnyert közel egymilliárd forinttal együtt hatal-
mas eredmény.

A diósgyőri stadiont 1968-ban ad-
ták át, s a 2000-es évek elején elindult 
egy átfogó rekonstrukciós folyamat. 

2002-ben, az első Orbán-kormány 
idején döntöttek a villanyvilágítás 
kiépítéséről, a beruházás 2003-ban 

valósult meg, csaknem 60 millió fo-
rint értékben. 

Ezt követően 2004-ben, 2005-ben, 
majd 2009-ben és 2010-ben volt egy-
egy nagyobb felújítás. Az elsőben 
a klubház és a rajta lévő lelátó újult 
meg 394 millió forint értékben, a 
második rekonstrukció során pedig 
a „Napos oldal”-t korszerűsítették. 
Hét szektor lebontása után egy 3137 
férőhelyes fedett lelátót építettek, 490 
millióért. Utóbbinál még a jelenlegi 
városvezetésnek is volt fizetési köte-
lezettsége 2011-ben. 

– Itt azonban nem lehetett, nem 
lehet megállni – hangsúlyozta Zsiga 
Marcell, sportért is felelős alpolgár-
mester. 2011–2012-ben a TAO-prog-
ramnak köszönhetően négy új edző-
pályát adtak át, emellett konditermet 
is kialakítottak, összesen 305 millió 
forintért. A klub aztán két pályáza-
ton 2012 novemberében csaknem 
egymilliárd forintnyi TAO-támoga-
tást nyert el, ebből, az önerővel ki-

egészítve, 800 millió forintot szeret-
nének a stadionfejlesztésre fordítani. 

Ehhez jön most, hogy az ered-
ményes tárgyalásoknak és a lob-
bitevékenységnek köszönhetően a 
kormány deklarálta a jövő évi költ-
ségvetési tervezetben: 2014-ben és 
2015-ben összesen 3,5 milliárd fo-
rintot szánnak a diósgyőri stadi-
on rekonstrukciójának befejezésére. 
Az átalakítással a befogadóképesség 
15 ezer főre – opcionálisan 20 ezer 
főre – bővül, ami fedett ülőhelyeket 
jelent. Új parkolók, vizesblokkok, 
étterem, büfék, konferenciaterem, 
páholyok, közvetítőállások, ered-
ményjelző berendezések is épülnek, 
korszerű hangosító rendszert is ki-

alakítanak. Így elmondható, hogy az 
Orbán-kormány, illetve a jelenlegi 
városvezetés alatt Miskolc az ötszö-
rösét kapja a DVTK-stadion fejlesz-
tésére annak az összegnek, mint ami 
a szocialista kormány és városvezetés 
alatt érkezett. A kormányzati támo-
gatási javaslatot, a jövő évi költségve-
téssel együtt, a magyar országgyűlés-
nek még jóvá kell hagynia. 

– Ha ez a beruházás megvalósul, az 
Miskolc büszkesége lesz. Egy olyan 
komfortos, minden szurkolói igényt 
kielégítő stadion épülhet, amely re-
ményeink szerint sok-sok diósgyőri 
sikernek adhat helyet, mind a hazai, 
mind pedig a nemzetközi porondon 
– emelte ki Zsiga Marcell.
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További rezsicsökkentés
Hideg, szibériai eredetű levegő 

áramlik a Kárpát-medence fölé, 

így a legtöbb lakásban idő előtt el-

kezdődik a fűtési szezon, és a me-

leg víz előállításához is több gázra 

van szükség. Magyarországon, az 

elmúlt évtizedek elhibázott gazda-

ságpolitikája következtében rendkí-

vüli módon megnövekedtek a laká-

sok rezsiköltségei, miközben a bérek 

a nyugat-európai átlag töredékét 

teszik csak ki. Ugyanakkor az idő-

közben külföldi kézbe került gáz- és 

energetikai szolgáltató cégek sok-

szor extraprofitot realizáltak, amit 

nemegyszer a magyar állam szerző-

désben garantált az érintetteknek. 

Ezt a méltánytalan és lehetetlen 

helyzetet a rezsicsökkentés követ-

kezetes végigvitelével igyekszik fel-

számolni az Orbán-kormány. Kis-

sé meglepő, hogy a multinacionális 

cégek a magyarországi szocialisták 

és a balliberálisok között találtak 

megértő társra.
Ráadásul az állam mellett néhány 

önkormányzat is 
aktivizálta ma-
gát. Miután Kri-
za Ákos, Miskolc 
polgármestere és 
munkatársai meg-
találták a gáz be-
szerzésének olcsóbb módját, a város 

vezetésének lehetősége nyílott arra, 

hogy olyan új szabályozást fogadja-

nak el, melynek keretében Miskol-

con tovább csökkennek a családok 

terhei, és ez a jövőben Miskolcon az 

önkormányzati lakásokat is érin-

ti majd. Ezzel újabb 317 lakás köz-

terhei csökkentek, mivel kevesebbet 

kell majd fizetni a fűtésért és a me-

leg vízért. 
Annak ellenére, hogy az úgyneve-

zett „baloldali demokratikus ellen-

zék” szerint ezek csak megtévesztő 

manőverek a kormány részéről, a 

csekkeken egyre kisebb számok sze-

repelnek.
És ez a lényeg!

TóTh Gy. LászLó

tapéták széles választékban kaphatók!

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében  
és képviseletében eljáró MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

PÁLYÁZATOT HIRDET
KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁRA

A pályázat időtartama 2013. október 7. napjától 2013. október 21. napjáig tart. 

A lakásokat tartalmazó pályázati kiírás megtekinthető a MIK Miskolci Ingatlan-
gazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a polgármesteri hivatal 
hirdetőtábláin. A MIK Zrt. honlapjáról (www.mikzrt.hu.) a pályázati kiírás és az 
adatlap letölthető. További információk a MIK Zrt. Lakáshasznosítási Irodájánál 
szerezhetők be (Miskolc, Széchenyi u. 60. sz., tel.: 516-253, 516-254, 516-420).

hirdetés

A rezsicsökkentésről rendeztek fó-
rumot nemrégiben Miskolcon.  
A plénum vendége Pokorni Zoltán, 
a Fidesz alelnöke volt.

Csöbör Katalin országgyűlési kép-
viselő megköszönte a rezsicsökken-
tés mellé állók támogatását. – Bajnai, 
Gyurcsány és Mesterházy a magyar 
kormány ellen hangolja a külföldi in-
tézményeket. Magyarország, Miskolc 

azonban nem hagyja magát, 
közösen kell megvédenünk a 

rezsicsökkentést – tette hozzá 
az országgyűlési képviselő.

Sebestyén László országgyűlé-
si kép viselő úgy fogalmazott: 1060 
milliárd forintot toltak ki az ország-
ból a szolgáltatók, amit mi fizettünk 
be irreálisan magas rezsidíjként. – A 
bukott baloldal nem a magyar csa-
ládok, hanem a szolgáltatók oldalán 
áll. A rezsicsökkentés közös felelős-
ségünk, nagy harcok folynak, hogy 
enyhíteni tudjuk az állampolgárok 
terheit – hangoztatta a képviselő.

Pokorni Zoltán egyebek mellett 
arról szólt, 18-19 ezer ember dolgo-

zott azon, hogy a rezsicsökkentést 
támogató, több mint 2,2 millió alá-
írás összegyűljön.

– Miért volt ez fontos? A legtöbb-
ször külföldi tulajdonú vállalatok 
rengeteg pénzzel gazdálkodnak. A 
németek, franciák pedig megtalálják 
azokat a fórumokat, melyeken ke-
resztül megnehezítik a dolgunkat – 
hangsúlyozta. – Magyarország azon-
ban jobban teljesít, erősebb, megáll a 
saját lábán. Ezért volt lényeges, hogy 
visszafizessük az IMF-hitelt, hiszen 
aki más pénzével gazdálkodik, nem 
a maga ura – emelte ki a Fidesz al-
elnöke.

s. P. | foTó: Mocsári L.

„Magyarország nem hagyja magát...!”

StadionfejleSztéS – múlt, jelen, jövő

a diósgyőri stadion fejlesztésére fordított összegek alakulása.

2002–2003
2004–2006
2009–2011
2011–2012
2014–2015

3500 millió forint

305 millió forint490 millió forint
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a diósgyőri stadionraMilliárdok
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Miskolci Napló – A város lapja Otthonunk Miskolc

A közel kéthónapos próbaüzem után szerdán 
hivatalosan is megnyitották Miskolcon a városhá-
za újonnan kialakított központi ügyfélszolgálatát.

– A legfontosabb, hogy az önkormányzat ügy-
félbarát legyen, az ügyeikkel hozzánk fordulók 
érezzék, hogy értük vagyunk, értük dolgozunk – 
emelte ki Kriza Ákos polgármester a megnyitón. 
– Egy helyre koncentráltuk mindazokat a szol-
gáltatásokat, amelyeket lehetett, egyedül a szo-

ciális ügyek intézése maradt a Petőfi utca 39. 
szám alatt, a többi mind a városháza épületébe 
költözött – ismertette a polgármester.

Hétköznaponként reggel 8.00 órától délután 
16.00 óráig, szerdán meghosszabbított nyitva tar-
tással 17.30-ig állnak az ügyfelek rendelkezésére 
az új ügyfélszolgálaton, a városháza földszintjén.

Új épületbe költözött a héten a 
Miskolci Önkormányzati Rendé-
szet. Az átadóünnepségen Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere és 
Vincze Csaba, a rendészet vezetője 
a közbiztonság jelentőségét hang-
súlyozta. 

Kriza Ákos elmondta, a biztonsá-
gos város volt az egyik mottója an-
nak a munkának, amelyet elkezdtek 
2010-ben, és amelynek még nem ér-
tek a végére. El szeretnék érni, hogy 
minden miskolci biztonságban érez-
hesse magát, ennek érdekében már 
számos intézkedés történt, a közte-
rület-felügyelők számának növelé-
sétől, az összehangolt ellenőrzéseken 
át, a vegyes járőrpárosok elindításá-
ig. Mindennek megvannak a kézzel-
fogható, állampolgárok által is látha-
tó jelei, eredményei. Sikerült például 

elköltözésre bírni olyan beilleszked-
ni képtelen, renitens elemeket, akik 
megkeserítették a környezetükben 
lakók életét. 

Vincze Csaba kiemelte, hogy Mis-
kolc elsőként hozta létre a nagyváro-
sok közül az önkormányzati rendé-
szeti szervet. Az Ifjúsági és Szabadidő 
Ház mögötti épületet teljesen felújí-
tották és átalakították belülről, az 
épület minden szempontból megfelel 
az igényeknek. Központi helyen van, 
jól felszerelt, képzéseket, oktatásokat 
is tudnak itt tartani, a konferenciate-
rem pedig megfelelő helyszín lakossá-
gi fórumokhoz, tájékoztatókhoz.

Elhangzott, szeretnének egy köz-
ponti rendészeti ügyeletet is létrehoz-
ni, a Digitális Város pályázat kereté-
ben pedig a közterületi kamerák képe 
is nézhető lesz majd a központban. 

H. I. | fOtó: JuHász á.

A Szeretlek, Miskolc rendezvénysorozat 
keretében szombaton, a Szinva teraszon a 
Miskolci Nemzeti Színház, a Csodamalom 
Bábszínház és a Miskolci Szimfonikus Ze-
nekarának tagjai mutatkoztak be. Vasárnap 
a diósgyőri várban folytatódott a program 
– innen több alkalommal is élőben bejelent-
kezett az m1 televízió stábja.

Mások mellett részt vett a programon 
Gyuri bácsi, a „bükki füvesember”, Biros 

Péter, háromszoros ötkarikás aranyérmes vízilab-
dázó, Repka Attila, Miskolc első olimpiai bajnoka, 
Pál Dénes, Magyarország miskolci hangja és Ka-
marás Máté énekes-színész is.

Repka Atti-
la, városunk első 
olimpiai bajnoka 
lapunknak elárul-
ta, sosem fordult 
meg a fejében, 
hogy elköltözzön 
Miskolcról, Nyékládháza környékén már honvá-
gya van. Pál Dénes úgy nyilatkozott, kötelezettsé-
gei ugyan gyakran szólítják Budapestre, de ami-
kor teheti, visszatér. – Nagyon fontos, hogy ne 
felejtsük el, honnan jöttünk. Én mindig miskolci 
leszek. Itt vannak a barátaim, számtalan emlék köt 
a város majd’ minden pontjához – emelte ki.

A várárokban népi játékpark, népmű-
vészeti vásár, színpadi programok várták 
a miskolciakat, a színpadon a Miskolci 
Musical Műhely, a Szinvavölgyi Néptánc-
műhely tagjai adtak műsort, este pedig a 

Bíborszél koncertezett. A Szent Mihály-napi 
eseménysorozat része volt az állatbehajtás, lo-
vasbemutatók és -versenyek, este pedig a pász-
tortüzet is meggyújtották – az ország több 
mint 1300 településén egyszerre, hogy a ha-
gyomány szerint, mindenki hazataláljon.

KIss J. | fOtó: MOcsárI L.

Közel félmilliárd forintból újult 
meg Miskolc általános és közép-
fokú oktatási intézményeinek 
informatikai infrastruktúrája 
egy pályázatnak köszönhetően. A 
projekt ünnepélyes záró rendez-
vényét hétfőn tartották a város-
háza dísztermében.

Mint korábban beszámoltunk, a 
város több mint 485 millió forintos 
támogatáshoz jutott 48 alap- és kö-
zépfokú oktatási intézmény infor-
matikai fejlesztéséhez. – A projekt 
befejezéséhez érve elmondható, 
hogy valamennyi miskolci isko-
la olyan oktatási eszközökkel gaz-
dagodott, melyek a világon bárhol 
megállnák a helyüket. Új távlatok 
nyílhatnak az oktatásban! – emel-
te ki Óvári Zsuzsanna humánpo-
litikai főosztályvezető. Az iskolák 
kijelölt pedagógusai a hatékony 
alkalmazási lehetőségek elsajátítá-
sára továbbképzésen vettek részt. 

Az elmúlt néhány hétben bemuta-
tó órákat tartottak, hogy a szülők 
és az érdeklődők betekintést nyer-
hessenek az új technológiák alkal-
mazásába. 

Kiss Gábor alpolgármester arról 
szólt, nagy öröm számukra, hogy 
Miskolcon sikeresen fejeződhe-

tett be a projekt, hiszen sok helyen 
még ma sem tudták lezárni a prog-
ramot. Mi azonban elmondhatjuk, 
hogy a legmagasabb műszaki szín-
vonalon álló eszközökkel sikerült 
felszerelnünk a miskolci alap- és 
középfokú oktatási intézményeket. 

KuJan I. | fOtó: JuHász á. 

Otthonunk Miskolc

Péter, háromszoros ötkarikás aranyérmes vízilab
dázó, Repka Attila, Miskolc első olimpiai bajnoka, 
Pál Dénes, Magyarország miskolci hangja és Ka
marás Máté énekes-színész is.

MagyarOrszág,Magyar
Az Itthon vagy – Magyarország, sze-
retlek elnevezésű, több mint húszórás 
műsorfolyamban az elmúlt hétvégén 
többször élőben kapcsolták Miskolcot a 
közszolgálati televízióban, amely kap-
csolódott az eseményekhez.

rszág,rszág,rszág,
Az Itthon vagy – Magyarország, sze

szeretLeK
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A Szeretlek, Miskolc rendezvénysorozat Repka Atti-

Diósgyőr várából köszöntöttük             az országot!

Informatikai fejlesztés

     ÚJ távLatOK 
   nyíLnaK az OKtatásban

Új helyen az önkormányzati rendészet

a bIztOnságOsIIztztztztOOnságnságnságnságnság
várOsért

A polgármesteri hivatal referenseinek októberi fogadóórái a Bűnmegelőzési Centrumban (Miskolc, Széchenyi utca 12/b). 
Október 7., 14.00–16.00 óráig Vassné Papp Nóra közrendvédelmi referens
Október 14., 14.00–16.00 óráig Soltész Dávid közterület-felügyelet, civil referens
Október 21., 14.00–16.00 óráig Takács Gábor társadalmi felzárkózási referens
Október 28., 14.00–16.00 óráig Zimán Edvin esélyegyenlőségi referens

ÜgyféLbarát önKOrMányzat
hivatalosan is megnyitották Miskolcon a városhá
za újonnan kialakított központi ügyfélszolgálatát.

félbarát legyen, az ügyeikkel hozzánk fordulók 
érezzék, hogy értük vagyunk, értük dolgozunk – 
emelte ki Kriza Ákos polgármester a megnyitón.

szám alatt, a többi mind a városháza épületébe 
költözött – ismertette a polgármester.

16.00 óráig, szerdán meghosszabbított nyitva tar
tással 17.30-ig állnak az ügyfelek rendelkezésére 
az új ügyfélszolgálaton, a városháza földszintjén.

ÜgyféLbarát önKO

Partnerségben 
a lakossággal
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Forgalmazza a Miskolci Agrokultúra Kft.  
Kapható az UNIÓ COOP Zrt. üzleteiben.

Miskolczi

Ínyenc kolbász

Akció! Akció!
OkTóBER 2–14-iG ÚJABB ORSZÁGOS 

Akció VÁRJA A VÁSÁRLókAT
Elôhûtött csirkecomb egész, 1 kg 
(baromfit árusító üzleteinkben)  699 Ft
Trappista sajt, 1 kg (okt. 4–6-ig)  1399 Ft
karaván tömbsajt, 1 kg (cOOP ABc, cOOP Szuper)  2150 Ft
Danone kefir 150 g  59 Ft

Egységár: 393 Ft/kg

Pöttyös Túró Rudi natúr, étbev. 36 g  79 Ft
Sir Morton teapárna, erdei gyüm. 17 x 1,71 g  169 Ft
cappy narancslé 100% 
rost nélk., multivitamin 50% 1 l  299 Ft
(cOOP ABc, cOOP Szuper)
cOOP mosogató konc. utántöltô 500 ml  179 Ft

Egységár: 358 Ft/l

cOOP szórófejes ablaktisztító 500 ml  269 Ft
Egységár: 538 Ft/l

cOOP eü. papír 2 rét. 24 tek.  999 Ft
Egységár: 42 Ft/tek.

Tomi mosógél 20 mos. 1,46 l  999 Ft
Egységár: 684 Ft/l

…és még további termékek.

TöRZSVÁSÁRLóink kuPOnnAL  
ExTRA AJÁnLATAinkBóL VÁSÁROLhATnAk,  

RéSZLETEk A SZóRóLAP hÁTOLDALÁn!
kERESSE AZ EGyéB AkcióS TERMékEkET iS  

éS LEGyEn TöRZSVÁSÁRLónk!

Zenés, karaoke-s éjsZakai fürdőZés 
Mc Bee Bee-vel  

a Bogácsi Thermálfürdő  
nagymedencében 

október 12-én és október 26-án.
Nyitva: 19.30–23.30-ig 

A belépő 1200 Ft/fő
Info: www.bogacsitermalfurdo.hu

Miskolc és Kassa kapcsolatának szorosabbra fűzése, a gyalogos és kerékpáros turizmus felté-
teleinek, illetve az érintett régiók elérhetőségének javítása, ezzel együtt a határokon átívelő 
turizmus hatékony fejlesztése a célja Miskolc városának és a Miskolc Holding Zrt.-nek, amely 
ezért az Access 2 Mountains pályázatban partnerként vesz részt. 

A program összegészében korszerű megoldások alkalmazásával javítja az Alpok és a Kár-
pátok hegyvidéki területeinek környezetbarát módon, vagyis túrázva, kerékpározva tör-
ténő elérését. Ezt teszik a projekt partnerek is saját környezetükben: uniós támogatással 
három, határon átnyúló közlekedési útvonalat fejlesztenek az Észak-magyarországi és a 
Kassai régióban. A projekt a környezetkímélő közlekedési módokat támogatja, így fej-
lesztései, eredményei is rendhagyóak.
A pályázat keretében bővült a Miskolc-Lillafüred kisvonaton a kerékpárszállítás kapacitá-
sa, emellett digitális, interaktív információs táblákat helyeztek ki a miskolctapolcai Bar-
langfürdőnél, a diósgyőri várnál, a Miskolc Boltnál lévő Tourinform-irodánál, Füzéren és 
Pusztafalun. A digitális táblák a pályázattal kapcsolatos anyagok mellett helyi informá-
ciókat, kisfilmeket, az adott kerékpáros és gyalogos útvonalak használatát ösztönző 
kommunikációs anyagokat tartalmaznak. Ennek nem digitális verziói, azaz a kültéri tájé-
koztató piktogram táblák megtalálhatók többek között a Tiszai pályaudvaron, a kisvonat 
vonalán a Dorottya utcában, Lillafüreden, Garadnán, Füzéren, Pálházán, Telkibányán és 
Pusztafaluban.
Októberben és jövő márciusban általános iskolás tanulók ismerkedhetnek, tanulhatnak 
környezetbarát közlekedési módokról, a fenntartható fejlődésről, illetve gyakorlatban is 
kipróbálhatják magukat és tudásukat különböző ügyességi és akadályversenyeken. 2014 
tavaszán, a projekt zárásaként konferencián összegzik és mutatják be a pályázat ered-
ményeit.
A környezetbarát beruházások, a környezetvédelem Miskolc számára érzékelhetően fon-
tossá vált az elmúlt időszakban. Miskolc a környezetbarát várossá válásért már eddig is 
számtalan lépést tett, elég csak a villamosközlekedés teljes megújulására vagy a geoter-
mikus energiát használó távhőszolgáltatásra gondolni. Ezek már eddig is Miskolc környe-
zettudatos viselkedését mutatták, ami most az idegenforgalom környezetbarát fejleszté-
sével folytatódik az Access 2 Mountains pályázat keretében.

Miskolc Holding Zrt.
3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.
Tel.: 46/516-450. Fax: 46/516-451
E-mail: info@miskolcholding.hu l http://miskolcholding.hu

LáTványOs ErEDMÉnyEK PáLyáZATBóL

Ápoljuk  
a fürdőkultúrÁt

a                                    -ben

A programban:
l vetítés az egészséges fürdőzésről
l  térítésmentes szauna szeánszok 

óránként (12.30-tól 21.30-ig)

60 év feletti nyugdíjasoknak  
októberben 990 Ft  

a nappali fürdőzés !

2013. október 12-én, szombaton
nappal és éjjel

9–18 h és 19–23 h között

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

www.korutak.hu

őszI AJáNlATAINk:
l  BékésCsABAI kolBászFeszTIvál: október 26. – 5000 Ft 
l  zAkopANe: október 12. – 7000 Ft
l  sIóFok – TIhANy: október 26. – 9500 Ft
l  pozsoNy: október 19. – 7000 Ft

ADveNTI ÚTJAINk  

MáR A hoNlApoN!

MisKOLcpOnt: könnyen gyűlnek 
a forintra váltható pontok
Ma már több mint negyven partnernél 
gyűjthetik és vásárolhatják le pontjaikat a 
MIskolCpoNt-kártyabirtokosok, akiknek 
a száma szintén folyamatosan nő. ez nem 
meglepő, hiszen a közvetlen árengedmé-
nyek és a forintra váltható pontok mellett 
más kedvezmények és különleges akciók is 
várják őket.

Az indulás óta eltelt másfél év alatt 24 ezerre 
nőtt a MisKOLcpOnt-kártyával rendelkezők szá-
ma. A folyamatosan bővülő rendszer azonban a 
régi tagoknak is tud újdonsággal szolgálni.

– Érdemes felhívni a kártyabirtokosok fi-
gyelmét, hogy szeptember 1-jétől a selyemré-
ti strandfürdőbe, október 1-jétől pedig a Bar-
langfürdőbe ismét az igen kedvezményes, 990 
forintos áron válthatnak belépőt – kezdte a leg-
frissebbekkel Dubabér imre, a kártyaprogram 
csoportvezetője. – A sportrajongóknak pedig 
már most szólunk: a Miskolci Jegesmedvék csík-
szereda elleni, november 18-ai meccsére ked-
vezménnyel vehetnek jegyet, ha van MisKOLc-
pOnt-kártyájuk.

A rendszer régi elemei is bővülnek, így példá-
ul már 40 partnernél, közöttük 15 coop áruház-
ban lehet pontot gyűjteni.

– számos pontgyűjtő rendszer működik ma 
már, de nehéz lenne másik olyat találni, mely-
nek keretében ennyi helyen és ilyen intenzíven 
lehetne a forintra váltható pontokat gyarapítani 
– hangsúlyozta Dubabér imre. – Ugyanis part-
nereink 200 forintonként írnak fel pontot, és 
többségük nem is egy, hanem általában 4–10 
pontot. Ezt pedig egy az egyben váltjuk forintra. 
Méghozzá bármely pontgyűjtő helyen!

Azt, hogy hány pontunk van, könnyen lekér-
dezhetjük a www.miskolcpont.hu weboldalon, 

ahol megtalálunk minden más fontos, a kár-
tyarendszerrel, a partnerekkel és más kedvez-
ményekkel kapcsolatos információt is. Felirat-
kozhatunk hírlevélre, ami azért is hasznos, mert 
nemcsak az újdonságokról, de a partnerek ren-
dezvényeiről, akcióiról is hírt kaphatunk. De a 
MisKOLcpOnt facebook-oldalán is nyomon kö-
vethetjük az eseményeket.

– Azért is érdemes gyűjteni a pontokat, mert 
időről időre kínálunk majd olyan lehetőségeket, 
amelyek keretében néhány forintért és ponto-
kért cserébe lehet kihasználni a kedvezményt.

Egészen speciális ajánlatot is kínálnak a voda-
fone jóvoltából: MisKOLcpOnt-kártyával egy 
miskolci flotta tagjai lehetnek. Mivel egy előfi-
zetéshez öt társkártya is jár, már egy MisKOLc-
pOnt-kártyával is egész családok, baráti társasá-
gok beszélhetnek ingyen egymással.

– Olyan flottalehetőséget kapnak magánsze-
mélyek, amelyet csak cégeknek szoktak ajánla-
ni – hívta fel a figyelmet Dubabér imre. – Ez ön-
magában is egyedi lehetőség. ám ennél többet 
kínál: minden ilyen előfizetéses személy és cso-
port egy flottába tartozik, tehát előfordulhat, 
hogy új ismerőseinkkel is ingyen beszélhetünk, 
ehhez csak az kell, hogy legyen MisKOLcpOnt-
kártyája, és ő is éljen a lehetőségeivel.

a                                    -ben
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A Miskolci Nemzeti Színházban, 
mint az már közismert, a színek 
évadát hirdették meg, a szüreti 
narancs színének hónapját máris 
három premierrel kezdte a teát-
rum.

Kiss Csaba igazgató kiemelte, 
ebben az évadban nagyon sok be-
mutatót láthat a közönség, a teát-
rum adottságainak is köszönhető-
en. Annak, hogy van négy állandó 
játszóhely, s egy százötven főből 
álló művészeti állomány. A kreati-
vitás, az alkotókedv elszabadul – a 
színek évada pedig műfajilag, te-
matikailag is változatos.

A tánc világnapján megalakult 
Miskolci Balett már bemutatko-
zott – egy klasszikus, a Rómeó és 
Júlia történetét mutatták be a tánc-
művészet segítségével, de pénteken 
debütált a megújult Játékszín is, 
ahol Seres Ildikó és Szirbik Berna-
dett idézte meg az ötvenes évek Pá-

rizsának egy talán kevésbé ismert 
miliőjét.

A Játékszín egy friss színházi 
vállalkozás eredményét tárja a kö-
zönség elé, ugyanis „önálló szín-
házzá” alakul a miskolci nem-
zetiben. Táncbeavatók, origami 
mesék, interaktív előadások, imp-
roszínház és bűnügyi játék hely-
színe lesz, de lesznek bordalok, be-
szélgetés a Sirályról, versek között 
eltöltött óra és pszichoszínház is.

A Nagyszínházban A tanítónő-
vel kezdődött meg a premierdöm-
ping. Bródy Sándor gondolkozott, 
Rusznyák Gábor rendező színre 
vitte, továbbgondolta, Lovas Rozi 
pedig megformálta a tiszta nőt. A 
Kamarában Szabó Máté rendezé-
se indította a bemutatók sorát. Ko-
moly téma, humoros előadás, de 
végül kiderül, mennyire szánal-
mas az ember, ahogyan azon dol-
gozik, hogy a benne lévő állat eré-
nyesnek mutatkozzék.

A napokban átadott lillafüredi 
függőkerttel együtt új szobornak is 
örülhetnek a látogatók. József At-
tila mellett most már Herman Ot-
tóval is „találkozni” lehet a Bükk 
lábánál.

Az alkotást Varga Éva, Munká csy-
díjas szobrászművész készítette, aki-
nek alkotásai Miskolc és az ország 
több pontján megtalálhatók. Lillafüre-
den 2005. április 11-én adták át egyik 
munkáját, a József Attila-szobrot. 

Varga Éva kiemelte, a szakmai zsűri 
a tervek értékelésekor javasolta, hogy 
módosítson a kompozíción, de azt, 
hogy a madarak részei lesznek-e az al-
kotásnak, rábízták. A művész hozzá-
tette, egy szobor üzenetközvetítésében 
fontos az is, hogy milyen anyagból ké-
szül. A Herman Ottót bemutató al-
kotás esetében két választás volt – a 
bronz, illetve a kő – hiszen időtálló 
anyagra volt szükség. Emellett nagyon 
fontos az ábrázolás, hogy mások is 
ugyanazokra a gondolatokra jussanak 
a szobor láttán, mint amelyeket az al-
kotó tolmácsolni akart. Herman Ottó 
polihisztor, politikus, régész, néprajz-
kutató volt, emellett ornitológusként, 
természettudósként is jelentős tevé-
kenységet folytatott.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Idén immár 5. alkalommal rende-
zik meg a miskolci Idősügyi gálát 
az idősek világnapja alkalmából, 
október 5-én, szombaton a Művé-
szetek Házában. Ebben az év-
ben közel 80 fellépő – nyugdíjas 
klubok és szervezetek, valamint 
egyéni aspiránsok – ad számot tu-
dásáról. 

– A sorozat és maga a gála is egy 
rendkívül szép hagyomány a mis-
kolci Idősügyi Tanács és a város 
szépkorúinak az életében – mond-
ta el Zsiga Marcell alpolgármester, 

a tanács elnöke az esemény sajtótájékoztatóján. – Ugyanakkor egy üzenet is a 
szépkorúak felé, hogy aktívan, hasznosan töltsék el időskori napjaikat. Az al-
polgármester személyes tapasztalataira, élményeire utalva kiemelte, számára 
is zsinórmértéket jelentenek azok az útmutatások, amelyeket a nagyszüleitől 
kapott.

Kovács Józsefné Budai Mária önkormányzati képviselő, az Idősügyi Ta-
nács tagja hangsúlyozta: október az Idősek hónapja, melyben nagyon fontos 
szerepet tölt be a színvonalas miskolci gálaműsor. Meglepetéssel is készülnek 
a város szépkorúi számára az eseményen. Az V. Ezüst-Fürtök amatőr nyug-
díjas versenysorozatot lezáró gáláról Varga-Somogyi Istvánné, az Idősügyi 
Tanács társtitkára tájékoztatott. Mint mondta, a több hónapon át tartó soro-
zatban öt kategóriában – vers, ének, tánc, képzőművészet és hangszeres válo-
gató – mérhették össze tudásukat az idősek. A sorozat lezárása és az október 
havi újabb programsorozat nyitánya is lesz egyben az Idősügyi gála, melynek 
idén Bőcs lesz a vendége.                         KuJan i. | KépünK a tavaLyi gáLán KészüLt

görög búcsú
Búcsúünnepet tart október 13-án a 

Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus 
Egyházközség temploma. Lisieux-i 
Kis Szent Teréz tiszteletének ünneplé-
sét születésének 140., és boldoggá ava-
tásának 90. évfordulója teszi kiemel-
kedővé. Szertartások: délelőtt 9-kor 
utrenye, 10.30-kor görög katolikus 
szent liturgia. A búcsú ünnepi szóno-
ka főtisztelendő Bakos Rafael atya, a 
karmelita rend tartományfőnöke.

váltás az MKK élén
Felmentését kérte Némedi Varga Zoltán a Miskol-

ci Kulturális Központ Nonprofit Kft. (MKK) igazga-
tói posztjáról az elmúlt hét közepén. Az intézmény 
felügyelőbizottsága szeptember 25-én új vezetőt je-
lölt ki az intézmény élére: a posztot ezentúl Horváth 
Ádám, a Miskolci Szimfonikus Zenekar igazgatója 
tölti be – mondta el érdeklődésünkre Koczák Szil-
via, a miskolci városháza szóvivője.

 K. J.

Függőkert: Herman Ottó

várost jártak, fesztiváloztak

idén is szépkorúak
gálája

árost jártak, fesztiváloztakárost jártak, fesztiváloztak

Hatvan csapat, körülbelül há-
romszáz versenyző vett részt egy 
héttel ezelőtt a hagyományos 
Játékos VárosJáráson. A prog-
ram tematikája a korábbi évektől 
eltérően idén a zene köré épült, a 
szimfonikusokkal.

A játékos városjárók ezúttal a ze-
nekar 50 évéhez kötődő feladatokat 
kaptak. A csapatok 4 kategóriában 
versenyeztek. A Művészetek Háza 
előtti téren, ahol a gyülekező volt, 
Horváth Ádám, a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar igazgatója és Fedor 

Vilmos, az Itthon Miskolcon Egye-
sület elnöke köszöntötte a résztvevő-
ket. A játék során 9 helyszínt kerestek 
fel, s ott feladatokat oldottak meg. 

A győztesek, általános iskola: Al-
ternatívák, középiskola: Cool & the 
Gang, család: Többsincs Család, 
közösség: Katedra Nyelviskola.

A szimfonikusok sűrű progra-
mon vannak túl. A városjárás mel-
lett Neked Játszunk címmel játé-
kos zenei fesztivált is rendeztek, 
amelynek keretében a 4 for Dan-

ce is Miskolcra látogatott egy kö-
zös előadásra, de játszottak zenét is 
gyerekekkel.

A következő program már vasár-
nap várja a zenekedvelőket, hiszen 
a Művészetek Házában nyilvános 
főpróbát tartanak a szimfoniku-
sok, hétfőn pedig a sokszínűség 
jegyében adnak Népszerű bérletbe-
li koncertet a műsoron Mozarttal, 
Bernsteinnel, Sosztakoviccsal és 
Vinicio Mezával.

                t. á.– K. J. | fotó: Mocsári L.

Vilmos, az Itthon Miskolcon Egye- ce is Miskolcra látogatott egy kö-

a sziMfoniKusoK

is „beköltözött”
Függőkert: Herman OttóBemutatók,

adottságra szabvaadottságra szabva

LiLLaFüredre
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Októberi napOk,  
könyvtári lapOk

Múltidéző játék | 2. forduló
az 1956-os forradalom tiszteletére rendezendő ün-

nepi megemlékezések előtt múltidéző könyvtári játékot 
ajánlunk olvasóinknak. Október 23. előtt hétről hétre 
olyan irodalmi művekből idézünk, amelyek kapcsolód-
nak a forradalom országos, megyei és miskolci esemé-
nyeihez. az ajánlott kötetekhez, versekhez, prózarész-
letekhez, antológiákhoz 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 külön-
böző elektronikus könyvtárakat is.

Az 2. forduló feladatainak megoldását október 14-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. Az 1956-os forradalom tiszteletére rendezett megem-

lékezéseken gyakran idézik a Bebádogoznak minden abla-
kot! című költeményt.  

...A rádiók csak üvöltsék rekedten / A szabadságot s az ember 
jogát. / Itt érzi csak befalazott testem / A milliókkal Moszkva os-
torát. / S Váctól Pekingig zúgják a rabok: / Ha nem vigyáztok, az 
egész világon / Bebádogoznak minden ablakot! 

A vers szerzője, Kecskési Tollas Tibor a Borsod megyei Nagy-
barcán született, ma az ő nevét viseli az ottani könyvtár, és 
ugyanabban az épületben emlékkiállítás ismerteti életútját: 
katonai pályafutását, bebörtönzésének és szabadulásának tör-
ténetét, az emigrációs évek alatt végzett szerkesztői, irodalom-
szervezői munkásságát. Kecskési Tollas Tibor szerkesztésében 
jelent meg először nyomtatásban 1957-ben Bécsben az egy-
kori váci politikai foglyok verseit tartalmazó Füveskert antoló-
gia. A később Münchenben letelepedett Kecskési Tollas Tibor a 
Nemzetőr című lapban, és irodalmi körútjai során is igyekezett 
népszerűsíteni rabtársai költeményeit.  

Magyarországon először 1995-ben, a Stádium Kiadó gon-
dozásában jelent meg a Füveskert.

Keresse meg a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
katalógusában a Füveskert antológiát! A könyvtár melyik rész-
legében található a két példány?

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

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

2. Dicsőség a legyőzötteknek!  hirdeti a Kecskési Tollas 
Tibor gyűjtőmunkájának köszönhetően először 1966-ban 
Münchenben 422 oldalon és 27 nyelven megjelent kötet 
fedőlapjára került latin mondás: Gloria victis. Az antoló-
gia alcíme: Az 1956-os magyar szabadságharc költői vissz-
hangja a nagyvilágban. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Váro-
si Könyvtár állományában is megtalálható az antológia 3. 
kiadása, és elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban is. 
Keresse meg a mek.oszk.hu gyűjteményében a kötetet, és 
írja ki: mikor és hol jelent meg az ott található újabb kiadás!

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

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

3. A váci börtön rabja volt Gérecz Attila költő is, aki 27 éve-
sen az 1956-os forradalom mártírja lett. Az ő verseit is először 
Kecskési Tollas Tibor jelentette meg a Nemzetőr hasábjain. A 
Gérecz Attila emlékét őrző irodalmi díjat minden év október 
23-án az év legjobb, 30 évnél fiatalabb, elsőkötetes szerzői 
kaphatják meg. Keresse meg a könyvtárban a Gérecz Attila-
díjasok 2006-os antológiáját! Ki írta a kötet címadó versét?

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

beküldési határidő: 2013. október 14. 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: .....................................................................................................
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Hirdetés

Ünnepi megemlékezést tartott va-
sárnap délelőtt a Táncsics téri I. vi-
lágháborús hősi emlékműnél a Vitézi 
Rend B.-A.-Z. Megyei Törzskapitány-
sága. Az ünnepségen a világháború-
ban elesett 204 diósgyőri hősre emlé-
keztek. Az esemény apropóját a hősi 
emlékmű felavatásának 85. évfordu-

lója adta, a vasárnapi időpontot pedig 
a pákozdi csata megvívásának 165. 
évfordulója szolgáltatta.

Az első világháborúról és annak 
diósgyőri vonatkozásáról Csantavé-
ri Tivadar székkapitány emlékezett 
meg. Beszédében szólt Gorlicéről és 
a belgrádi átkelésről is. Hozzátette: a 
„titáni küzdelemben” osztályos rész 
jutott Diósgyőr hős fiainak. A vi-
lágháborúban tanúsított hősi maga-
tartásukért a Vitézi Rend akkori fő-
kapitánya, Horthy Miklós tizenhat 
diósgyőri hőst avatott vitézzé. A tör-
ténelmi egyházak részéről Mikolai 
Vince római katolikus esperes, Pé-
ter András református és Tóth József 
evangélikus lelkész emlékezett meg a 
hősökről.

A beszédeket követően a Vitézi 
Rend, a történelmi egyházak képvise-
lői és a civil szervezetek elhelyezték a 
megemlékezés koszorúit a szobornál.

Közel 300 hallgató és oktató, több 
mint 100 program – így fest számok-
ban az idei miskolci Kutatók Éjszakája. 
Két főbb helyszínen, a Miskolci Egye-
temen és a Zenepalotában vehettek 
részt érdekes programokban az érdek-
lődők, de a Herman Ottó Gimnázium 
és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 
is kapcsolódott a rendezvényhez. 

– Az egyetem vonz-
erejét szeretnénk még 
inkább növelni, ép-
pen ezért minden 
olyan rendezvény 
fontos számunk-
ra, melyen nagy 
létszámban meg-
jelennek a fiatalok. 

Így remé-
nyeink szerint szívesen választják 
majd a Miskolci Egyetemet – fogal-
mazott Kékesi Tamás tudományos és 
nemzetközi rektorhelyettes az ünne-
pélyes egyetemi megnyitón. 

Kiss Gábor alpolgármester a Ze-
nepalotában elmondta, évről évre 
egyre többen érdeklődnek a Kutatók 
Éjszakájának programjai iránt. – Ez 
is tovább erősíti a város és az egye-

tem jó kapcsolatát – fogalma-
zott az alpolgármester, kiemelve: 

fantasztikusan sok érdekességet te-
kinthetnek meg az érdeklődők, ezek 
korosztálytól függetlenül mindenki 
érdeklődésére számot tarthatnak. 

A Zenepalotában többek között 
néhány egyszerű matematikai és lo-
gikai játékot – flexagonok, Hanoi- 
torony, bűvös négyzetek – próbál-
hattak ki az érdeklődők. Felléptek a 
Lángzenészek is, az Energia- és Mi-
nőségügyi Intézet, valamint a Bartók 
Béla Zeneművészeti Intézet közös 

showja alkalmával. Mindezek mel-
lett rendkívül sokan voltak kíváncsi-
ak az E-Bogárra, a miskolci fejleszté-
sű elektromos kisautóra is.

Napelemes jármű, lángorgona, na-
no-biotechnológia, angyalok és li-
dércfény, látványcsapolás, E-mar-
keting, jogi kvíz, testünk titkai 
– tudományos kavalkád kicsiknek 
és nagyoknak, fesztiválköntösben, ez 
volt a Kutatók Éjszakája. Az országos 
programba immár hetedik alkalom-
mal kapcsolódott be Miskolc is.

Kujan I. | fotó: juhász á. 

Ismét népszerű volt  

Új sportpályát vehettek birtokuk-
ba a Jókai Mór Református Álta-
lános  Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény tanulói az 
új tanévben. Nagyobb lett az isko-
la könyvtára, a tehetségek gondo-
zására egy úgynevezett ökoszobát 
nyitottak, emellett megújult az 
intézmény belső udvara is.

Kis Klára igazgató elmondta, 
a szülői munkaközösséggel már 
évek óta tervezték egy sportpálya 
kialakítását. – Az álmok időszaka 
véget ért, tanulóink birtokukba ve-
hetik az új sportpályánkat. A meg-
valósításhoz jócskán a zsebünkbe 
kellett nyúlni, de a szülők is ko-
moly támogatást adtak, amit ez-
úton is szeretnénk megköszönni – 
tette hozzá az intézmény vezetője. 

Kovács Józsefné Budai Mária 
önkormányzati képviselő emlé-

keztetett: a villamosprojekt ke-
retében a főutcán kicserélik a 
burkolatot, ő pedig a terület kép-
viselőjeként igényelhetett a régi 
kövekből.

– 1200 négyzetmétert igényel-
tem, s fel is ajánlottam az isko-
lának. A térkövekkel le tudták 
burkolni a nagy udvart, ami már 
nagyon fontos és időszerű volt, hi-
szen korábban zúzalékos, salakos, 
poros, s így balesetveszélyes volt 
az udvar – mondta el a képviselő.

Kujan I. | fotó: MocsárI L.

nőtt és javult 
a diákok mozgástere

a Kutatók Éjszakája 



A megújult függőkertet Sebestyén 
László országgyűlési képviselő, Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere és Ko-
vács László, területi önkormányzati 
képviselő adta át. Sebestyén László be-
szédében úgy fogalmazott, Lillafüred 
olyan ékköve Miskolcnak, mely min-
dig is tömegeket vonzott a városba.

– A függőkertek felújítása egy fo-
lyamat első lépése, rövidesen megújul 
és új terekkel bővül a diósgyőri vár, és 
Lillafüreden is olyan turisztikai fej-
lesztések kezdődnek, melyek remé-
nyeink szerint a korábbiaknál is több 
turistát fognak a Bükk kapujába, illet-
ve Miskolcra hozni – mondta a kép-
viselő.

Lillafüreden 1927 és 1930 között 
Lux Kálmán tervei alapján, neorene-

szánsz stílusban épült fel Lillafüred, 
de talán egész Miskolc legimpozán-
sabb épülete, a Palotaszálló, amely 
egy meredek emelkedő tetején talál-
ható. Ennek megerősítésére támfa-
lakkal tagolt teraszos sétányrendszert 
alakítottak ki. Innen nyílik az An-
na-mésztufabarlang és több kisebb 
kőfülke, itt áll József Attila szobra és 
István főherceg látogatásának emlék-
oszlopa. A függőkertet két oldalról a 
Szinva-, illetve a Garadna-patak ha-
tárolja.

– A területet az évtizedek, közel egy 
évszázad alatt a növények teljesen be-
nőtték, a sétányok, teraszok felújításá-
ra mindenképpen szükség volt ahhoz, 
hogy ezt a csodálatos területet a jelen 
és a jövő generációi is élvezhessék. A 
fejlesztést követően a terület ismét a 
régi fényében tündököl, köszönet érte 

a tervezőnek, a kivite-
lezőknek, minden-
kinek, aki tett érte. 
Munkájukkal ki-
csit ők is törté-
nelmet írtak. Itt 
az új, funkciót 
kapott teraszo-
kon a kultúra és 
a természet kü-
lönleges módon ta-
lálkozik majd. Bízom 
benne, hogy a miskolciak, a 
turisták, mindenki szeretni, használ-
ni fogja a lillafüredi függőkerteket, és 
igazi közösségi térré válik ismét – je-
lentette ki Sebestyén László.

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere 
örömét fejezte ki, hogy sokan voltak 
kíváncsiak arra, milyen lett a hóna-
pokig lezárt, teljesen megújult függő-

kert. – Lillafüreden 
most újból a boldog 
békeidőket tud-
juk megidézni. 
Ezek a teraszok, 
ez a gyönyörű 
táj, amely innen 

a szemünk elé tá-
rul, az a nyugalom, 

amit mindez áraszt, 
egykoron költőket, kép-

zőművészeket, filmrende-
zőket ihletett meg és bár hosszú ideig 
pusztult, most újból visszanyerte ere-
deti pompáját. Bízom benne, hogy is-
mét sokan találnak itt nyugalmat, bé-
két – mondta Kriza Ákos.

A polgármester hangsúlyozta, a 2,4 
milliárd forint összértékű projekt – 
mely során nem csupán a függőker-

tek, a diósgyőri vár és környezete is 
megújul –, tervezése sokkal korább-
ra nyúlik vissza, megvalósítása pedig 
ciklusokon átívelő munka volt, és az-
zal nem csupán Miskolc, de az egész 
Észak-magyarországi régió is gazda-
godott.

– Véleményem szerint régiónkban 
van a legtöbb látnivaló az egész or-
szágban. Elég csak a Bükkre, termé-
szeti adottságainkra, borvidékeink-
re, fürdőinkre és egyéb turisztikai 
értékeinkre gondolni. A függőkert 
felújításával, a diósgyőri vár megúju-
lásával, a lovagi tornák terének és a 
vásártérnek felépülésével nem csupán 
Miskolc, de egész régiónk újabb látni-
valókkal gazdagodik – mondta Kriza 
Ákos.

TajThy Á. | foTó: MocsÁri L.

101 éve, 1912. szeptember 29-én alakult meg a „Tu-
berkulózis Ellen Védekező Miskolci Egyesület”. Az 
Urak (ma Petőfi) utcai Egészségházban rendelőinté-
zetet tartottak fenn a tüdőbetegek gondozására. Ne-
vük, feladatuk az államosításkor változott meg,

112 éve, 1901. október 1-jén nyílt meg a „miskolczi 
városi zeneiskola” a régi városi kórház épületében 
(Hősök tere – Palóczy u. sarok). Első igazgatója az 
egri székesegyház karnagya, Lányi Ernő zeneszerző 
lett. Az iskola 1908-ban elköltözött a Hunyadi ut-
cai Báji–Patay kúriába. Az épület helyén új „palotát” 
emeltek, amely bank lett, majd jelenleg a Magyar Ál-
lamkincstár Regionális Igazgatósága.

63 éve, 1950. október 2-án Miskolc négy kerületé-
ben (Belváros, Újdiósgyőr és Pereces, Diósgyőr és 
Hámor, valamint Hejőcsaba és Görömböly) meg-
kezdődött a munka. A belvárosi (korábban: Vasút-
vidéki) kerület székhelye a Déryné (akkor még Deák 
F.) utca 20. számú emeletes épületben volt. Az egyet-
len vidéki város Miskolc volt, ahol kerületi tanácsok 
működtek.

héTforduLó

Múlt és jelen

A XIX–XX. század fordulóján, vagy a XX. század legelején jelent meg 
a  felső képeslap az Avasról. A terület rendezéséről az 1870-től műkö-
dő Avas-bizottság gondoskodott, amelynek vezetői a Miskolcon állomá-
sozó katonaság segítségével ápolták, teraszosították a szőlőtermő dom-
bot. Az Avas rendezését kötelességüknek érezték a pincetulajdonosok is. 
1817-ben az Avason 865 pincét írtak össze. Az Avastető felső során 148-
at, s ezek közül 78 rendelkezett a pincelyuk előtti borházzal, amelyek 
többsége díszes famunka volt, ezekben zajlott a város társasági élete. A 
képeslap készítésének ideje a miskolci pincekultúra fénykora. 

dobrossy. i. | foTó: MocsÁri L., képesLap: sÁfrÁny Gy. j.

névadó – bocskai istván
A Soltész Nagy Kálmántól nyugatra, azzal pár-

huzamos utcánk. Északról a Vörösmarty Mi-
hály, délről a Bem József utca határolja. 

A kolozsvári születésű Bocskai István éle-
te a Habsburgokkal és a török Portával vagy 
szövetségben, vagy ellenségként harcolva telt. 
Élete célja Erdély függetlenségének megtartá-
sa volt. A vallásszabadság védelmében harcolt a 
reformációért, annak meghatározó politikusa, kép-
viselője volt, amelyet a bécsi békével sikerült biztosíta-
nia. 1576-ig udvari testőr volt, ekkor tért vissza Erdély-
be, ahol mint Várad főkapitánya, a legfontosabb katonai 
tisztség birtokosa lett. 1595-ben a török ellen, 1604-ben a 

törökkel szövetségben a Habsburgok ellen harcolt. 
Kassára bevonulva Kelet-Magyarország hét me-

gyéje is fennhatósága alá került. 1605-ben Sze-
rencsen Magyarország és Erdély fejedelmévé 
választották. Még ebben az évben a törököktől 
kap királyi koronát, amit azonban nem foga-

dott el. Erdély fejedelmének, a székelyek ispán-
jának, a hét kelet-magyarországi vármegye urá-

nak tartotta magát. (1557–1606 között élt, Kassán 
kóros betegségben halt meg, de az „erdélyi udvarban,” 
Gyulafehárváron temették el. Harcba hívta, majd letele-
pítette a hajdúkat – ezeket ma is településnevek, határne-
vek őrzik.)                                                                             d. i.

anno írták…  
A szabadságharc utáni megtorlásról: „mindenki azt 

hitte, hogy miután a forradalom megadások útján végez-
tetett be, Austria szelidülend, miután a magyar nemzet 
ő általa sodortatott a vész örvényébe. Felettébb váratlan, 
s leverő volt tehát értesülnünk gróf Batthyány Lajosnak, 
az első miniszterelnöknek Pesten és tizenhárom magyar 
tábornoknak Aradon történt kivégeztetését, melyek Oc-
tober 6-ára, Latour bécsi minister meggyilkolásának 
első év fordulati napjára voltak kitűzve. A tábornokok 
közül tíz felakasztatott, három pedig meglövetett. Kevés 
idő múlva követé ezeket báró Jeszenák János nyitrai fő-
ispánnak, Csányi László ministernek, Woronieczky Mi-
cislav herczegnek és ezredesnek, a’ 66 éves báró Perényi 
Zsigmond felsőházi elnöknek, Szacsvay Imrének, a’ füg-
getlenségi nyilatkozat szerkesztőjének, Csernus Emmá-
nuel ministeri tanácsosnak Pesten kötél általi kivégez-
tetésök. Írtóztató ingerültséget szült ezen barbarizmus, 
a’ bécsi lapok is megrótták érte az austriai kormányt, 
annyival inkább a’ külföldiek” – olvassuk a kortárs jo-
gász-naplóíró Szűcs Sámuel nyomtatásban is megjelent 
feljegyzéseiben.

dobrossy isTvÁn
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a jeLen könTösében

a MúLT csodÁi

Ünnepélyes keretek között átadták szombat délután a mintegy 265 millió forintból, a Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fej-
lesztés részeként megújult lillafüredi függőkertet. Az ünnepi köszöntőket követően a szobrászat teraszán felavatták Herman Ottó szobrát is, majd 
a teraszok tematikájának megfelelően koncertek, felolvasások, játszóház, este pedig fényfestés várta a látogatókat.

en könen könen könen könen könen könen könen könen könen könen könen könTTTTTösébenösébenösébenösébenösébenösébenösébenösébenösébenösében
Ünnepélyes keretek között átadták szombat délután a mintegy 265 millió forintból, a Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fej

LiLLafüreden
Vay Erzsébet (Lilla),

Lillafüred névadója



A 63 kilogrammosok mezőnyében ezüstérmet szerző Gercsák Szabina 
elmondta: elégedett az aznapi teljesítménnyel. – Visszanéztem a finálét, 
s gondolkoztam rajta. Tényleg volt egy kis bírói hiba, de a hosszabbítás-
ban jobbnak bizonyult ellenfelem, amikor már elfáradtam – értékelt a 
sportoló.

A Miskolci Vasutas Sport Club két versenyzővel képviseltette magát a 
bosznia-hercegovinai kontinensviadalon. Köteles Vivien (57 kg) kis kü-
lönbséggel elveszített első mérkőzése után már nem kapott javítási lehe-
tőséget, Bartha Ákos (55 kg) viszont a nyitónapon egészen a bronzére-
mig menetelt.
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A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, a Ma-
gyar Paralimpiai Bizottság és a Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Vá-
rosi Egyesülete a Regionális MERI Napok keretében „sportkóstoló” ren-
dezvényt tartott szombaton Miskolcon, a Generali Arénában.

Egyebek mellett bele lehetett kóstolni a kerekesszékes kosárlabdába, 
teniszbe, tollaslabdába, vívásba és az íjászatba is. A népszerű labdajáté-
kot, a bocsát Gyurkota József bronzérmes paralimpikon mutatta be.

Idén ősszel hat nagyvárosban is „sportkóstolgatót” 
szerveznek a mozgáskorlátozottak számára, hogy 

megismerhessék a régiójukban elérhető sportolá-
si lehetőségeket, és kedvet kapjanak a mozgáshoz, 
a rendszeres sportoláshoz. A rendezvényeken 
több sportágat paralimpikonjaink, világ- és Eu-

rópa-bajnok para-
sportolóink mu-

tatnak be. 

Sportnap

Idén Miskolc fogadta a Visegrádi 
négyek testvérvárosi önkormány-
zatainak küldöttségeit. Miskolc, a 

csehországi Ostrava, a len-
gyelországi Katowice és a 

szlovákiai Kassa delegáci-
ói tavaly Csehországban 

tartották éves találko-
zójukat, idén pedig 

városunk adott ott-
hont a szakmai és 

kapcsolatépítő 
programnak. 
Zsiga Marcell 
alpolgármes-
ter elmond-

ta, a találkozó elsősorban szakmai 
jellegű, így a delegációk betekintést 
nyerhetnek a Miskolcon futó projek-
tekbe, de azért kulturális és sport-
programokat is „becsempésztek” a 
programba.

Múlt pénteken így streetball, kis-
pályás labdarúgás és floorball mér-
kőzéseken is összemérték tudásukat 

a hazai és külföldi csapatok, szép 
miskolci sikerekkel. A sportrendez-
vényekkel párhuzamosan a delegá-
ciók egy másik csoportja városné-
ző buszos túrára indult. A belváros 
megtekintése után Lillafüredre láto-
gattak, majd visszafelé jövet megte-
kintették a Diósgyőri Papírgyárat is.

Kujan I. | fotó: juháSz á. 

A Kaposvár szombati legyőzésével (0–2) ötmérkőzéses-
re nyúlt a DVTK győzelmi sorozata, s már 467 perce gólt 
sem kapott az együttes.

– Csapatmunka eredménye a siker, tényleg. Jó a han-
gulat az öltözőben, a pályán pedig komoly munkát vé-
geztünk – kezdte a DVTK 
vezetőedzője. Tomiszlav 
Szivics kiemelte az NB I-
ben debütáló, saját nevelé-
sű Eperjesi Gábor játékát, 
akivel maximálisan elége-
dett.

– Csak akkor szoktam 
változtatni a csapaton, ha 
szükséges. Vági András el-
tiltása után betehettem vol-
na Senad Husićot, Vadász 
Viktort vagy Michal Ha-
neket, de az is a filozófi-
ámhoz tartozik, hogy 

a jobb bekknek jobb bekknek kell lennie, ne olyat tegyek oda, 
akinek nem az az eredeti posztja. Eperjesi a Ligakupában 
megmutatta, lehet rá számítani, és a bajnokin is száz 
százalékig elégedett voltam vele, csak így tovább, 

Gábor! – dicsérte játékosát a vezetőedző.
A Kaposváron két gólt szerző Nikházi Márk 

szerényen értékelt.
– A csapat sikere volt. 

Örülök neki, hogy sikerült két-
szer betalálnom, és megnyer-
tük az utolsó mérkőzéseinket. 
Ugyanakkor már a következő 
feladatra kell koncentrálnunk. 
Ha azt gondolnám, hosszú idő-
re helyem lesz a duplázás miatt 
a DVTK kezdőjében, nagyot té-
vednék – mondta a DVTK kö-
zéppályása.

A szombati, Mezőkövesd elle-
ni (16.00) bajnokiról élő tudósí-
tást olvashatnak portálunkon.

Két győzelemmel indította a szezont a DVTK-
Miskolc élvonalbeli női kosárlabdacsapata.

Szombaton a Rózsahegy elleni hazai 81–66-os si-
kerrel kezdte a magyar–szlovák–horvát közös pont-
vadászatot az Aluinvent-DVTK-Miskolc, majd szer-
dán, idegenben a Cegléd sem jelentett akadályt a 
piros-fehéreknek (56–93). Az erős kezdés nem meg-
lepő, hiszen a keret jelentősen megerősödött a nyá-
ron, így az elvárások is megnövekedtek.

Szabó Tamás elnök elmondta, a három éve újjá-
alakult, folyamatosan fejlődő együttes első eszten-
deje tanulóév volt, a másodikban Peresztegi Nagy 
Ákos vezetőedzővel magasabb szintre léptek, idén 
pedig – mint mondta – visszajutottak arra a szint-
re, ahol a diósgyőri női kosárlabdának a helye van.

– Több versenysorozatban kell produkálnia 
idén is a csapatnak. A fő vonal a Közép-Európai 
Liga (MEL). Célunk, hogy a szezon végén döntőt 
játsszunk a magyar bajnokságban. Az Európa Ku-
pában elvárás a csoportból való továbbjutás, majd 
a sorsolás függvényében határozzuk meg a reális 
célokat. A legjobb az lenne, ha nyolc közé jutnánk, 
amelyre még nem volt példa – sorolta Szabó Ta-
más.

Peresztegi Nagy Ákos vezetőedző elmondta: a 
tavalyi bajnokságban szerzett tapasztalataikat pró-
bálták a felkészülés során kamatoztatni. Egyértel-
mű elvárás volt a keret megerősítése, s ez sikerült is, 
hiszen három új külföldi játékost és két magyar vá-
logatottat igazoltak. Szombaton a Somorját fogadja 
a DVTK 18.30-kor a Generali Arénában.

teStvérvároSI 
KapcSolat

SIbarátSágoS 
mérkőzések

tvérváro
apcSolat

mérkőzésekmérkőzésekmérkőzésekmérkőzésekmérkőzések

kot, a bocsát Gyurkota József bronzérmes paralimpikon mutatta be.
Idén ősszel hat nagyvárosban is „sportkóstolgatót” 
szerveznek a mozgáskorlátozottak számára, hogy 

megismerhessék a régiójukban elérhető sportolá-
si lehetőségeket, és kedvet kapjanak a mozgáshoz, 
a rendszeres sportoláshoz. A rendezvényeken 
több sportágat paralimpikonjaink, világ- és Eu-

rópa-bajnok para-
sportolóink mu-

tatnak be. 

Idén Miskolc fogadta a Visegrádi 
négyek testvérvárosi önkormány
zatainak küldöttségeit. Miskolc, a 

csehországi Ostrava, a len
gyelországi Katowice és a 

szlovákiai Kassa delegáci
ói tavaly Csehországban 

tartották éves találko
zójukat, idén pedig 

városunk adott ott
hont a szakmai és 

kapcsolatépítő 

mozgáskorlátozottaknak

Idén Miskolc fogadta a Visegrádi 

zatainak küldöttségeit. Miskolc, a 

gyelországi Katowice és a 

ói tavaly Csehországban 

Új cSapat, Új névadó, Új céloK
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ter elmond kőzéseken is összemérték tudásukat 

a jobb bekknek jobb bekknek kell lennie, ne olyat tegyek oda, 
akinek nem az az eredeti posztja. Eperjesi a Ligakupában 
megmutatta, lehet rá számítani, és a bajnokin is száz 

– A csapat sikere volt. 
Örülök neki, hogy sikerült két-
szer betalálnom, és megnyer

Már a

KéSzülneK
Egy ezüst- és egy bronzéremmel zár-
ták a miskolci versenyzők a szaraje-
vói junior judo Európa-bajnokságot.

Már a

éSzülne
vb-re

– Csapatmunka eredménye a siker, tényleg. Jó a han
gulat az öltözőben, a pályán pedig komoly munkát vé-
geztünk – kezdte a DVTK 
vezetőedzője. Tomiszlav 
Szivics kiemelte az NB I-
ben debütáló, saját nevelé-
sű Eperjesi Gábor játékát, 
akivel maximálisan elége-

– Csak akkor szoktam 
változtatni a csapaton, ha 
szükséges. Vági András el-
tiltása után betehettem vol-
na Senad Husićot, Vadász 
Viktort vagy Michal Ha-

-

Gábor! – dicsérte játékosát a vezetőedző.
A Kaposváron két gólt szerző Nikházi Márk 

tovább menetel a dvtK

rövIdenrövIden

dvtK. Az őszi szezon végén távozik 

Dudás Hunor a DVTK-t üzemel-

tető Diósgyőr FC Kft. ügyvezetői 

posztjáról – közölte honlapján a 

klub. Dudás Hunort 2010 őszén 

nevezték ki a Diósgyőr FC Kft. 

élére.

jegesmedvék. Változás történt 

a Miskolci Jegesmedvéknél is. A 

klub közleménye szerint „a Mis-

kolci Jegesmedvék menedzsment-

je október 2-ától a megbízott veze-

tőedzői feladatok ellátására Mayer 

Pétert kérte fel”. Ismert, a csapat 

eddigi kilenc bajnoki mérkőzésé-

ből csak kettőt tudott megnyerni a 

rendes játékidőben.
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ELADÓ  miskoLci iNGATLAN
A mik miskolci ingatlangazdálkodó Zrt. kétfordulós versenyeztetési 

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

cím, jelleg Helyrajzi szám
Alapterület

(m2)
minimális bruttó  

ajánlati ár (Ft)
Bánatpénz  

(Ft)
Ajánlattétel

beadásának határideje
Ajánlatok bontásának  

időpontja
Széchenyi u. 95.

(lakóház)
3625

1269 telek
480 épület

36 000 000 1 800 000 2013. 10. 22., 10:00 2013. 10. 22., 10:15

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

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlant és az ajánlattétel részleteit bemutató – 2013. 10. 01-jén kelt, 11271-12/G30/2013. 
számú – kiajánlási dokumentációt (20 000 Ft + áfa áron) a MIK Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlat 
benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. kiíró fenntartja magának a jogot, hogy 
az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! 
Az ingatlanok igény esetén, előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.
Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a MIK Zrt. honlapján www.mikrt.hu, valamint a 30/337-9869 és az 516-213, 516-236, 516-237, 516-243-as 
miskolci telefonszámokon kérhető. 

Apróhirdetés
Miskolci borszaküzlet üzletvezetőt ke-
res. Fényképes önéletrajzokat az andan@
andan.hu címre várunk. 

Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi ajtók 
már 54 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium) cseréje óriási 
kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolás-
technikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.
hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru-
ház I. emelet. Nyitva: h–p: 9–14 óráig, sz: 
9–12 óráig.

SÉRVPANASZOK
Műtét nélküli kezelése!

Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi közel 100 éve  
specialistái vagyunk a köldök, hasi és lágyéksérv ellátásának.

EGYEDI MÉRETRE KÉSZÜL, TÖKÉLETES  
VÉDELMET NYÚJT MINDEN SÉRVRE!

Rendszeres fogadóórát tartunk  
Miskolcon, Szemere B. u. 14. és Uitz B. sarok. 

Fehér Holló patika, tel.: 46/506-835
Október 17-én és november 7-én, csütörtökön, 13.30–15.00 között.
Információ levélcím: Spranz Kft. 2097 Pilisborosjenő, Fő út 3.

Tel.: 26/336-122 v. 26/336-322
E-mail: info@spranz.hu l www.spranz.hu

2013. szeptember 13-án, pénteken tartotta 
meg a Miskolci Turisztikai Kft. az „egészség-
projektjük” záró nagyrendezvényét. Az egy 
éven keresztül zajló programsorozat a dolgo-
zók egészségmegőrzését, egészségre nevelését 
szolgálta, mely az Európai Unió támogatásá-
val, az Új Széchenyi Terv keretein belül való-
sulhatott meg.

2012 szeptember 15-én indult a projekt, miután 
Tóth Edina projektmenedzser, szakmai vezető és 
Molnárné Tóth Edina pénzügyi vezető sikeres pá-
lyázatot nyújtott be a TÁMOP-6.1.2/11/1-2012-0526 
– Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 
programok- lokális színterek című pályázatra. Egy 
év alatt számos klub- és csoportfoglalkozáson vet-
tek részt a dolgozók, gyalog- és biciklitúrákat szer-
veztek, vetélkedtek, sportoltak rendszeresen és 
egészséges ételeket, italokat fogyaszthattak a prog-
ramok alkalmával. A versenyeket, bajnokságokat és 
a programban aktívan részt vevő kollégákat pedig 
értékes nyereményekkel díjazták.

„A projekt nagyon népszerű volt a kollégák köré-
ben, rendkívül pozitívan és lelkesen álltak a külön-
böző programokhoz. Számos lehetőségük volt az 
egészséges életmód elsajátítására, így a gépészektől 
az éttermeseken és masszőrökön át az irodistákig 

mindenki megtalálta a számára legszimpatikusabb 
elfoglaltságot. Az egészségre nevelés és szemlélet-
formálás hatásosnak bizonyult, ezt az egészségügyi 
állapotfelmérések eredményei is bizonyítják. 

Az elmúlt egy év a kitűzött célok mellett a csapat-
építést is szolgálta, így nem csak egészségesebben, 
kiegyensúlyozottabban, de sokkal vidámabban is 
zártuk a projektet” – nyilatkozta Tóth Edina pro-
jektmenedzser, szakmai vezető.

A jövőben mindenképp folytatják az ehhez hason-
ló programok szervezését, már ki is tűzték a követ-
kező – számukra legkedvesebb elfoglaltság – gya-
logtúra időpontját.
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Miskolci Napló – A város lapja

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

kép. Rajzoljuk át Miskolc főutcáját. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

11.00 | Bodonyi 70. Bodonyi Csaba 
Széchenyi- és Ybl-díjas építész ki-
állításának megnyitója. 20.00 | 
Szabó Gábor Memorial Band and the 
Doors songs- és Antonia Vai-koncert. 
Helynekem.

október 6. | vAsárnAp
10.00 | Régiségvásár. Színes, látványos ki-

rakodóvásár. Miskolc, belváros.

október 8. | kedd
17.00 | Nordic walking. Népkert.
17.00 | Mózes Huba irodalomtörté-

nésszel Kabán Annamária be-
szélget. Református egyházkerüle-
ti székház. 

október 10. | csütörtök
17.00 | Páll Lajos festőművész kiállí-

tása. Köszöntőt mond Kriza Ákos pol-
gármester. 

19.00 | Korda György életműkoncert. 
Művészetek Háza.

október 11. | péntek
17.00 | Irodalmi fonó. Miskolci Galéria, Fe-

ledy-ház.

20.00 | The Grenma + Skafunderz-kon-
cert. Helynekem.

október 12. | szombat
10.00 | Tárlat-túra. A túra Miskolc belváro-

sában lesz, indulás a Színháztörténeti és 
Színészmúzeumtól.

20.00 | Péterfy Bori & Love Band-kon-
cert és Jameson CineFest After 
Party. Helynekem.

október 7. | hétfő 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 
Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Honvéd7 19.40 Vi-
gyázz, kész, biztonság! 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

október 8. | 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.

október 9. | 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 10. | 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 11. | 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 12. | 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 13. | 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. 

Harangozó erzsébet Ma-
gyar Szent Koronáról ké-
szült festményeinek kiál-
lítása nyílik meg október 
7-én, hétfőn a Fráter György 
Katolikus Gimnáziumban.

A zárdakápolna Magya-
rok Nagyasszonya búcsú-
ját 8-án, kedden, a 17 órai 
szentmise keretében tart-
ják. Előtte, vasárnap és hét-
főn, valamint az ünnepen 
Jósvay László diósgyőri dia-
kónus mond lelkigyakorla-
tos szentbeszédeket.

Ugyancsak 8-án, délelőtt 
11 órakor mutat be szentmi-
sét a minorita templomban 
dr. Ternyák Csaba egri ér-
sek, a Hit éve rendezvényso-
rozat részeként. Ekkor újra 
felajánljuk önmagunkat és 
városunkat, nemzetünket a 
Magyarok Nagyasszonyá-
nak.

A minorita rendház ebéd-
lőjében 13-án, 16 órakor 
mocorgós szentmisét mu-
tatnak be a kisgyermekes 
családoknak.

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, 
amelyre üzeneteiket, problémáikat elküldhetik: info@mi-
kom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
véd írásban válaszol!

véleményezhetik a terveket. Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Miskolc Megyei Jogú Város Településszer-
kezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítását kezde-
ményezi az Y-híd környezetére, a Vörösmarty Mihály – Soltész 
Nagy Kálmán – Kont István utcák és a Kisfaludy Károly – Cso-
konay Vitéz Mihály utcák közötti területekre. A készülő tervek-
hez 2013. 10. 03-tól 2013. 11. 04-ig a lakosoknak lehetőségük van 
véleményt mondani. A felmerült kérdéseket, véleményeket kér-
jük, hogy ezen idő alatt írásban juttassák el Rostás László városi 
főépítésznek a következő címre: Miskolc MJ Város PH, Főépíté-
szi Kabinet, 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. De elküldhetik le-
veleiket a partnersegiegyeztetes@miskolcph.hu e-mail címre is.

mindenkit érHet jogeset

közérdekű közlemények

sebestyén lászló országgyűlési képviselő szep-
tember 28-i, lakossági fogadóórája tévesen lett 
meghirdetve. A fogadóóra egy későbbi időpont-
ban kerül megtartásra. Az új időpontról a jövő szombati 
Miskolci Naplóból és a Miskolc Televízió képújságából ér-
tesülhetnek.

gonda géza önkormányzati képviselő lakossági 
fogadóórát tart október 5-én, 9–13 óráig Hejőcsa-
bán, a Coop ABC-nél.

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

nánási-kocsis norbert önkormányzati képviselő 
lakossági fogadóórát tart október 8-án, 18–20 órá-
ig, a Kassai utcai iskolában.

jakab péter önkormányzati képviselő lakossá-
gi fogadóórát tart október 9-én 11 órától a Jobbik 
miskolci irodájában (Széchenyi u. 52.).

Fodor zoltán önkormányzati képviselő lakossági 
fogadóórát tart október 21-én, 17 órától a Széche-
nyi István Általános Iskolában (Hajós u. 5.).

lAkossági FogAdóórák

takarékosság energiatudatos magatartással
A távhőszolgáltatás egyik két-
ségtelen, mindenki számára 
érezhető előnye a kényelem. 
Környezetvédelmi jó tulaj-
donsága, hogy jól beállított, 
korszerű kazánjai sokkal jobb 
hatásfokkal üzemelnek, nem 
szennyezik a levegőt úgy, mint 
sok-sok kályha, konvektor és 
egyéb hagyományos fűtőberen-
dezés.

van lehetőség a takarékosságra
Szerencsére itt is van lehetőség 

arra, hogy e környezetbarát fűtés 
használatakor a díjfizetők is tehes-
senek azért, hogy alacsonyabb le-
gyen a távhőszámlájuk, hogy csak 
annyi hőt használjanak fel, ameny-
nyit a komfortérzet megkíván. 
Mint az egyéni fűtés esetében!

összehangolt döntés  
a lakóközösségeknél

Hogyan lehetséges mindez? Az 
épület és a fűtési rendszer a lakó-
közösségek közös tulajdonában 
van. A fűtés egységes rendszert 
képez, amelyből nem lehet egy-
egy lakást leválasztani. Az egész 
épületet érintő költségcsökkentő 
elképzeléseket a lakóközösségnek 
közösen, összehangoltan kell meg-
oldaniuk. 

kisebb hőfogyasztás,  
alacsonyabb összegű száma

A díjfizetők közösen dönthetnek 
úgy, hogy délelőtt vagy éjszaka ala-
csonyabb legyen a hőmérséklet. 
Ha például 23 °C helyett megelég-
szünk 21 °C hőmérséklettel, kb. 12% 
hőfogyasztás-csökkenést érünk el. 
Ez a hőközponti szabályozó állításá-
val, illetve programozásával valósít-
ható meg, amit a lakóközösségnek 
a szolgáltatótól kell kérnie. 

Ha az épület fűtési rendszere 
éjszakai fűtéscsökkentéssel nem 
rendelkezik, de elegendő az éjsza-
kai alacsonyabb fűtési hőmérsék-
let, akkor javasolt a termosztatikus 
fej 1-2 fokozattal alacsonyabb ál-
lásba helyezése.

Javaslatok a lakóépület, illetve 
egyes lakások hőfogyasztás-csök-
kentésére:
l A rossz külső szigetelések, tö-

mítetlenségek nagy hővesztesé-
get okoznak. Érdemes javítani az 
épület hővédelmét, így kevesebb 
energia szükséges a fűtéshez. Vi-
szonylag kis költséggel tömíteni 
lehet a panelhézagokat. Szakvál-
lalkozók drága állványozás nélkül, 
rövid határidőre elvégzik ezt a 
munkát. 
l Tömítsük a fűtött közös helyi-

ségek nyílászáróit is. A vetemedett 

ablakoknál a legolcsóbb megol-
dás, ha télire néhány facsavarral 
összefogatjuk őket. 
l Azt is mérlegelhetjük, hogy 

elzárható-e egyes közös helyisé-
gekben a fűtés? Persze, ne feledjük 
számításba venni e döntés előtt, 
hogy ezzel egyes lakások hőigé-
nye kismértékben nőhet, és eset-
leg fagyveszély is felléphet. 
l Gyakori hiba, hogy néhány 

rosszul fűtött lakás miatt az egész 
házat túlfűtik. A fűtési rendszer 
beszabályozásával, radiátorcse-
rével vagy termosztatikus szele-
pek beépítésével a túlfűtött laká-
sok hőmérséklete csökkenthető, 

a hidegebb lakások hőmérséklete 
növelhető, és így az épület min-
den lakása egyenletesen meleg 
lesz. Az egyszerűbb beavatkozá-
sok néhány tízezer forintos költ-
sége általában egy éven belül 
megtérül. 
l Célszerű beépíteni ún. ter-

mosztatikus radiátorszelepeket is. 
Ezek alkalmasak a beállított szoba-
hőmérséklet automatikus szabá-
lyozására, a túlfűtések elkerülésé-
re. Ha hosszabb időre elmegyünk 
otthonról, a beállított hőmérsék-
letet vegyük alacsonyabbra! Ahol 
keveset tartózkodunk (pl. előszo-
bában) alacsonyabb hőmérséklet 

is elég. Az eltérő hőmérsékletű he-
lyiségek közötti ajtókat pedig tart-
suk zárva.
l A lakásokon belül az egyik leg-

olcsóbb lehetőség a huzat meg-
szüntetése az ablakok tömítésével. 
Ehhez a szivacscsíkok nem alkal-
masak, helyettük műanyag vagy 
gumi profilokat használjunk.
l Az épület hőigényét jelentő-

sen csökkenteni a falak utólagos 
hőszigetelésével és a nyílászárók 
cseréjével, valamint a fűtési rend-
szerek épületen belüli korszerűsí-
tésével lehet. Ezek a beavatkozá-
sok meglehetősen költségesek, de 
akár felére is mérsékelhetik a fűtési 
kiadásokat, és növelik a lakások ér-
tékét. 
l Akik erkélyüket beüvegezik, és 

lakóterületként hasznosítják, ne fe-
ledjék: az erkély padlóját és oldal-
falait nem erre szánták, ezért az 
nincs szigetelve sem! Fűtési idény-
ben ezeken a felületeken keresztül 
nagyon sok hő távozhat a környe-
zetbe. 

Több millióan élünk távfűtött 
lakásokban, alapvető érdekünk, 
hogy csökkentsük kiadásainkat. 
Ne feledjük, hogy ha kevesebb 
energiát fogyasztunk, nem csak 
a pénztárcánkat, de a környeze-
tünket is kíméljük!



Elfogták a besurranókat
Elfogta a rendőrség az alsózsolcai besurranó tolvajokat, akik 

az elmúlt időszakban több helyi portára is betörtek. Szeptember 
23-án az esti órákban egy családi ház melléképületéből fémal-
katrészeket és különböző szerszámgépeket tulajdonítottak el. A 
rendőrség alig 24 óra alatt azonosította és elfogta a 23 éves al-

sózsolcai R. Balázst, illetve két fiatalkorú társát, akik 
megalapozottan gyanúsíthatóak a bűncselekmény el-
követésével és egyéb besurranó lopással.

Oszlopot döntött
Hétfőn reggel Miskolcon, a Csermőkei úton, egy Fiat személyau-

tó haladás közben eddig még ismeretlen okból túl közel került egy 
megállónál az előtte haladó, menetrend szerint közlekedő városi 
buszhoz. Az autó sofőrje, hogy elkerülje az ütközést, félrerántotta a 
kormányt, s nekiütközött az út szélén álló villanyoszlopnak.

Hármas karambol 
Három autó ütkö-

zött, ebből kettő fron-
tálisan Miskolcon, a 
Szabadságharc utca 
alján, szerdán délután 
öt óra körül. A hely-
színről három sérül-
tet szállítottak kór-
házba.
JuHász á. és MOcsári L. 
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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 MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között az Andromeda 
Travel felajánlásában 2 darab 2 fős szállást sorsolunk ki Görögországban, Makry-
gialos üdülőhelyen standard stúdió jellegű elhelyezéssel, önellátással.

Elfogta a rendőrség az alsózsolcai besurranó tolvajokat, akik 
az elmúlt időszakban több helyi portára is betörtek. Szeptember 

Október az idősek hónapja. Az Őszi Napsugár Otthonban hétfőn tartották az intézmény szépkorúaknak szóló, egész hóna-
pos rendezvénysorozatának nyitóünnepségét. Az időseket Kiss Gábor, Miskolc alpolgármestere köszöntötte, az ünnepségen a 
miskolci Egressy Béni–Erkel Ferenc Zeneiskola Erkel Ferenc tagiskolája növendékeinek és tanárainak műsorával, valamint a 
Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium táncművészeti tagozatos növendékeinek előadásával szórakoztat-
ták az otthon lakóit. Az intézményben egész hónapban gazdag programokkal kedveskednek a szépkorúaknak.

tisztelet 
a szépkorúaknak

Tisztelt Olvasóink! Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési 
problémákat tapasztalnak, kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszá-
mot, ahol rövid üzenetet hagyhatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is 
hagynak, problémájuk megoldása érdekében visszahívjuk Önöket!

Miskolci Napló

2013. szEPtEMBEr véGéN
LiLLAfÜrEDEN
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A hét 
fotója

MOcsári LászLÓ 
fELvétELE
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Halálos baleset történt szombat este a belvárosi Hely-

nekem szórakozóhelyen, melynek erkélyéről kiesett egy 

fiatalember. A szórakozóhely személyzete közleményben 

fejezte ki részvétét az elhunyt családjának, ismerőseinek. 

A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a 

rendkívüli haláleset körülményeit. Hétfőn folyamatosan 

érkeztek a szórakozóhelyhez a barátok, kollégák, ismerő-

sök, leróni kegyeletüket.

trAGéDiA

A BELvárOsBAN

HEti HOrOszkÓP
 Kos (03. 21–04. 20.) Nagy tervei kivitelezéséhez minden ener-
giájára szüksége lesz, de szinte biztosan sikeressé válik vállalko-
zása. A jó eredményekhez fontos lenne a nyugodt otthon és párja 

támogatása, ezért avassa be elképzeléseibe, megéri.

Bika (04. 21–05. 21.) Felettesei hosszabb távú elképzeléseiben 
Ön mindenképpen szerepel, ezért figyeljen jobban oda a munká-
jára és a megjelenésére is. Partnerével végre rendeződnek a 

problémáik egy komoly, őszinte beszélgetés keretében.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Kerülje a kockázatos dolgokat mostaná-
ban, főleg a pénzügyekkel bánjon óvatosan a következő időszak-
ban. Családja Önre hagyja a nehézségeket, mivel rendkívül jól ke-

zeli az emberi kapcsolatokat és konfliktushelyzeteket.

Rák (06. 22–07. 22.) Szükség esetén rendkívüli munkavégzésre 
képes, mindenki elismeri teljesítményét. Vigyázzon, nehogy ki-
használják a munkatársai. Magánéletében rendkívül kellemesen 

eltöltött időszak következik, párja szívesen kényezteti. 

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Nagyszerű ötletekkel örvendezteti 
meg feletteseit a munkahelyén, és kollégáinak is lendületet ad a 
kivitelezés folyamán. Megnyerő stílusával könnyen meggyőz 

bárkit. Párját lepje meg valamivel, az ajándéknak biztosan örül. 

Szűz (08. 24–09. 23.) Úgy érzi, nehezen birkózik meg az Önre 
nehezedő terhekkel, pedig csak edződik általuk. Magánéletében 
inkább nyüzsgésre vágyna, csak a megfelelő partnert kell megta-

lálnia. Szervezzen barátaival közös programokat, estéket. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Munkáját pontosan és megbízhatóan 
végzi, ezért elismerik és megbecsülik munkahelyén. Megoldha-
tatlannak látszó problémát kell orvosolnia családjában, de ki-

egyensúlyozott természetéből adódóan ezt is sikeresen oldja meg.  

Skorpió (10. 24–11. 22.) Meglehetősen szétszórtnak látszik 
mostanában, kis odafigyeléssel hatékonyabban végezhetné 
munkáját is. Túl sok feladatot hárít át másokra, főként családjá-

ban, ez pedig rossz irányba mozdíthatja párkapcsolatát. 

Nyilas (11. 23–12. 21.) Pénzügyeivel bánjon óvatosan a héten, 
várja meg tárgyalásai eredményét, mielőtt nagyobb költekezés-
be fogna. Később kedvezőbben alakulhat gazdasági helyzete. 

Szerelmes hangulata rendkívül vonzóvá teszi a napokban. 

Bak (12. 22–01. 20.) Anyagi gondjai megoldódhatnak a követ-
kező időszakban, főleg régebbi tartozásokat sikerül beszednie. 
Magánéletében konfliktushelyzetbe kerülhet kedvesével, mert 

mostanában több kérdésben sem sikerül közös nevezőre jutniuk.   

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Munkahelyén szinte folyamatosan 
meg kell küzdenie, hogy igazát bizonyítsa. Ebben eléggé kimerül, 
ezért nehéz tartania a határidőket. Szerencsére partnere biztos 

hátteret nyújt Önnek ezekben a rendezetlen napokban. 

Halak (02. 20–03. 20.) Változásokra vágyik, főként a munkahe-
lyén. Újítani szeretne, vagy a munkafolyamatok szervezését, 
vagy az irodák berendezését alakítaná át. Kapcsolatát se érzi any-

nyira szorosnak, most szívesen tölti szabadidejét egyedül.


