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Kiütéses,
győzelmet aratott a DVTK múlt szombaton Me-

zőkövesd csapatával szemben, így már hét mér-

kőzés óta veretlen, az utóbbi hat találkozón 

pontot sem vesztett, s összesen 557 perce 

nem kapott gólt a tabella második helyén 
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Csak

kiemelt fejlesztési térség

Novemberben folytatódik a februárban indított, „Otthonunk Miskolc” el-nevezésű gyakornoki program. Az országban egyedülálló kezdeményezés célja, hogy biztos megélhetést és jövőt kínáljon a Miskolci Egyetem legte-hetségesebb hallgatóinak a városban.

iemelt fejlesztési térség
A kormány a napokban kiemelt 
fejlesztési térséggé nyilvánította 
Miskolcot. – Cél a kutatás, a fej-
lesztés és az innováció előse-
gítése – mondta el Cséfalvay 
Zoltán államtitkár Miskol-
con. Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere szerdán 
negyven környékbeli te-
lepülés vezetőjével írt 
alá együttműködési 
szándéknyilatkozatot. 

2.
oldal

3. oldal

Novemberben folytatódik a februárban indított, „Otthonunk Miskolc” el

„Otthonunk Miskolc”

NeMzeti gyászNap
vértanúkra emlékeztek
NeMzeti gyász
vértanúkra emlékeztekvértanúkra emlékeztek

az aradi
vértanúkra emlékeztek

Koszorúzási ünnepséget tartottak 
október 6-án, a nemzeti gyásznapon 
az aradi vértanúk kivégzésének 164. 
évfordulója alkalmából a Batthyány 
Lajos-emléktáblánál. A megemléke-
zésen a város vezetői, önkormány-
zati képviselők, politikusok és helyi 
intézmények, civil szervezetek he-
lyezték el koszorúikat. 8. oldal

Mint arról már hírt ad-
tunk, a tapolcai strand és a 
diósgyőri stadion is komoly 
fejlesztések elé néz. A rész-
letekről Sebestyén László 
országgyűlési képviselőt, a 
tapolcai fejlesztés miniszte-
ri biztosát kérdeztük.

Milliárdos

fejlesztések

5.    oldal
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Baloldali kavalkád
Az új, egyfordulós választási 

rendszer kétségkívül nem kedvez 

a pártok és fantomszervezetek so-

kaságából álló magyar balliberális 

oldalnak. Kezdetben a 2010-ben 

katasztrofális vereséget szenvedett 

MSZP próbálta elfoglalni a balol-

dali térfelet, de viszonylag gyorsan 

kiderült, hogy erre egyedül kép-

telen. Ráadásul a kiszámíthatat-

lan Gyurcsány Ferenc és néhány 

rajongója – Vadai Ágnes, Molnár 

Csaba, Varjú László stb. – kilépett 

az MSZP-ből és megalapították 

az úgynevezett Demokratikus Ko-

alíciót (DK). Nem sokkal ezután 

hazatért a Johns Hopkins Egyete-

men kiképzett és némi anyagi tá-

mogatással is ellátott Bajnai Gor-

don, akit az Amerikai Egyesült 

Államokban Soros György, Charles 

Gati és Hillary Clinton és köre is tá-

mogatott. A Center for American 

Progress (CAP) a Bajnai nevével 

jelzett Haza és Haladás Alapítvány 

legfőbb támogatója. Bajnai Gordon 

némi átmeneti bizonytalankodás 

után – néhány, 
csekély társadalmi 
beágyazottsággal 
rendelkező szerve-
zettel együtt –  lét-
rehozta az Együtt 
2014 nevű pártot, 
amihez gyorsan csatlakoztak a ko-

rábbi elveiket feladó és megtagadó 

LMP-s politikusok, köztük Kará-

csony Gergely, Jávor András stb. A 

Schiffer András vezette LMP-ből 

kilépők a Párbeszéd Magyarország-

ért nevű formációjukkal csatlakoz-

tak Bajnaiékhoz, létrehozva ezzel 

az Együtt 2014-PM szövetséget. A 

terjedelmi korlátok nem teszik le-

hetővé az egész baloldali térfél át-

világítását, de az itt nem említett 

szervezetek ugyanolyan zavarosak, 

mint az itt leírtak.
Közben közeleg október 23-a! 

Mit ünnepel majd a baloldal? 

1956-ot vagy 2006-ot?
A válaszra nem kell sokat vár-

nunk.
TóTh Gy. LászLó

Közösen gondolkozni, közösen fejlesz-
teni Miskolc és térségében – e gondolat 
mentén indult meg Miskolc jelenleg 
hatályban lévő Integrált Városfej-
lesztési Stratégiájának (IVS) teljes 
felülvizsgálata. Az egy éven át tartó, 
mintegy negyvenmillió forintból meg-
valósuló projekt eredményeképpen a 
város egy átfogó Településfejlesztési 
Koncepcióval és Integrált Településfej-
lesztési Stratégiával (ITS) rendelkezik 
majd, az Európai Unió 2014–2020-as 
programozási időszakára. 

A projekt nyitó rendezvényén szer-
dán a stratégia jelentőségét, alapelve-
it elemezték, s Miskolc, valamint az 
agglomeráció 40 településének vezetői 
közös munkáról szóló szándéknyilat-
kozatot írtak alá. Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere elmondta: valameny-
nyi érdekelt észrevételeit, javaslatait 
szeretnék beépíteni az új stratégiába, 
folyamatosan egyeztetnek az érintett 
szervezetekkel.

– Miskolcon és vonzáskörzetében 
azonban több mint 260 ezer ember él. 
Amikor ennek a stratégiának a meg-
alkotásáról döntünk, akkor ennyi em-

ber életterét érintjük, ezért fontosnak 
tartottuk, hogy ne csupán közigazga-
tási egységekben és különböző szer-
vezetekben gondolkozzunk, amikor 
együttműködési partnereket keresünk, 
hanem a város társadalmi és gazdasági 
életéhez erősen kapcsolódó települések-
ben is. Őket is be kívánjuk vonni a ter-
vezésbe – mondta el Kriza Ákos.

Mint hangsúlyozta, az első találko-
zó célja az, hogy Miskolc lefektesse, 
hogyan képzeli el ezt, a – 2014–2020 
közötti – periódust, majd elindítanak 
egy párbeszédet arról, hogy a bevont 
települések hogy tudják mindezt ösz-
szehangolni saját elképzeléseikkel.

– Az unió által lefektetett EU 2020 
stratégia alapján ugyanis egyértelmű-
en kiderül, hogy egy megyei jogú vá-
ros és térségének együttműködése ré-
vén több fejlesztési lehetőség nyílik 
majd, így olyan lehetőségek is hozzá-
férhetővé válnak a települések számá-
ra, amelyeket külön-külön nem érhet-
nének el – hangsúlyozta Kriza Ákos.

TajThy á. 

Közös  
gondolkodás

Miskolc kiemelt fejlesztési térségi 
státuszáról, a célzott kutatási, fejlesz-
tési és innovációs beruházásokról, 
a várható EU-s támogatások haté-
kony felhasználásáról beszélt többek 
között Cséfalvay Zoltán államtit-

kár is kedden 
a megyeháza 
dísztermé-
ben rendezett 
konferenci-
án és work-

shopon.

Mint elhangzott, az Európai Unió 
2014 és 2020 között mintegy 7300 
milliárd forintot folyósíthat a struk-
turális és a kohéziós alapból Ma-
gyarországnak. Cséfalvay Zoltán 
elmondta, a támogatási összeg kö-
zel 60 százalékát a helyi gazdasá-
gok megerősítésére, tehát a gazda-
ság fejlesztésére szeretnék fordítani. 
Ezen belül kiemelt terület a kuta-
tás-fejlesztés, amit közvetlenül 700 
milliárd forinttal támogatnának. 
Az államtitkár jelezte, elkészült az 
alapvető irányokat kijelölő Nemze-
ti Kutatás-fejlesztési és Innovációs 
Stratégia. A miskolci rendezvény 

egyik állomása 
egy konferencia-

sorozatnak, mely-
nek keretében az ország 

különböző térségeiben fel-
keresik a kutatás-fejlesztési 

súlypontokat, áttekintik a kiaknáz-
ható helyi lehetőségeket. Gonzalez 
Javier Pareja, a magyarországi 
Bosch csoport vezetője a vállalat fej-
lesztési terveiről szólva elmondta, 
a régió nagyon fontos a Bosch cso-
portnak. Már most két gyár van 
Miskolcon, ahol együtt majdnem 
4000 ember dolgozik s a fejlesztések 
folytatódnak.

Deák Csaba, a Nemzeti Innová-
ciós Hivatal elnökhelyettese arról 
szólt, mit jelenthetnek Miskolc és a 
régió számára a várható európai uni-
ós támogatások. Lehetőség nyílik, 
hogy további fejlesztések kerüljenek 
Észak-Magyarországra. Meg kell ha-
tározni azokat a fókuszterületeket 
az intelligens szakosodás kapcsán, 
amelyek kiemelt lehetőséget kaphat-
nak a növekedésre, fejlődésre. 

KiráLy Cs. | foTó: juhász á. 

Kiemelt fejlesztési központtá nyil-
vánította Miskolcot és térségét a 
kormány október 8-án megjelent 
rendeletében. Pfliegler Péter alpol-
gármester lapunknak úgy nyilat-
kozott: a létező fejlesztési projek-
tek megvalósulása is felgyorsulhat 
ezáltal, és bízhatunk benne, hogy 
előtérbe kerül Miskolc, ha egy 
újabb nagybefektető jelentkezik az 
országban.

A kormányrendelet Magyar Köz-
lönyben megjelent szövege szerint a 
Miskolc és térsége fejlesztéséhez kap-
csolódó intézkedéseket prioritásként 
kell kezelni, illetve, hogy a 2014–2020 
közötti európai uniós programozá-
si időszakban az érintett minisztéri-
umoknak biztosítaniuk kell a terü-
let fejlődéséhez szükséges feltételek 
illeszkedését a kutatás-fejlesztési és 
innovációs szakpolitikába, vala-
mint a fejlesztéspolitikába.

Pfliegler Péter alpolgár-
mester érdeklődésünkre 
elmondta, e döntés révén 
olyan városok mellé sorakoz-
hatunk fel, mint Győr 
és Kecskemét, ame-
lyek rendelkeznek 
olyan zászlóshajó-
nak tekinthető be-
fektetővel, amely 
a munkahelyte-
remtésen túl az 
egész város fej-
lődésére hatás-
sal van.

– Várakozásunk két fő irány-
ba tekint – nyilatkozta az alpol-
gármester. – Miskolcnak jelenleg 
is vannak a tervezés szakaszában 
lévő fejlesztési projektjei. Az egyik 
reményünk, hogy ezek közül né-
hány kiemelt státuszt kaphat. Ez 
elsősorban a hatóságokkal való 
egyeztetésben és engedélyez-
tetésben nyújthat felbecsül-
hetetlen segítséget, lényegesen 
lerövidítve a döntési határ-
időket – emelte ki Pf lieg-
ler Péter. – A másik as-
pektus, hogy bízunk 
abban: ameny-
nyiben újabb 
nagybefekte-
tővel tárgyal 
M a g y a r o r-
szág kormá-
nya, akkor a 
kiemelt fejlesztési központ státus 

révén Miskolc ajánlása befekte-
tési területként előtérbe kerül, 
hangsúlyt kap.

Az alpolgármester azt is hang-
súlyozta, a kiemelt fejlesztési köz-

pont státus tartalommal 
való megtöltését a gaz-
dasági élet szereplőit 
képviselő kamarával, 
illetve az egyetemmel 
együtt képzelik el. 

Hasonlóképpen nyi-
latkozott Bihall Tamás, 

a megyei kereske-
delmi és iparka-
mara elnöke.

– Ez egy keretdöntés, amit 
tartalommal megtölteni a helyi gaz-
dasági erők tudnak. Ebben a kama-
ra szívesen együttműködik a vá-
rosvezetéssel – emelte ki a BOKIK 

elnöke, aki szerint elsősorban 
a meglévő, itt már megtelepült 
iparágakat kell erősíteni. A 
gép-, az autó-, a vegyipart, a 

környezeti és az elektro-
nikai ipart. De nyil-

vánvalóan fontos 
kell, hogy legyen 
az informatika, 
mint a leggyor-
sabban fejlődő 
iparág, vagy a 
nanotechnoló-
gia, ami folya-
matosan épül 

be az ipari fejlődésbe. Bihall Tamás 
hozzátette: nagyon fontos azok tá-
mogatása, akik az innovatív gondol-
kodásmódot képviselik, hiszen el-
képzelhető, hogy tíz év múlva olyan 
területen lesz mérhetetlen fejlődés, 
amire ma még nem is gondolunk.

– A 2014–2020-as tervezési idő-
szak eleve nagy esélyt jelent, jelentős 
források felhasználásával tervezhe-
tünk. Ha mindez összekapcsolódik 
kedvező piaci fejleményekkel és a 
kormányzati háttér megerősítésével, 
akkor már 2014 második felében 
megjelenhetnek a változás pozitív je-
lei – nyilatkozta Bihall Tamás.

Cs. M.

2
2011 szeptemberé
ben Orbán Viktor 
miniszterelnök adta 
át a Bosch új gyártó
csarnokát Miskolcon

Jelentős kutatási, fejlesztési beruházások

Miskolc!



Az első körben 14 víziközmű-társa-
ságnak, köztük a MIVÍZ Kft.-nek 
adta át a víziközmű-működési enge-
délyt a Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatal hétfőn.

Üszögh Lajos, a MIVÍZ ügyvezető 
igazgatója úgy nyilatkozott: ez a nap 
egy új korszak kezdetét jelenti, meg-
kezdődött a szakmai integráció. – Az 
1990-es évekig Magyarországon 33 ví-
ziközműcég működött. Azután lezaj-
lott egy komoly szétforgácsolódás. A 
víziközműtörvény megalkotása, azaz 
2012 óta az állam arra törekszik, hogy 
egy megfelelő szakmai és logikai rend 

alapján újra átláthatóvá tegye a szakmát 
– hangsúlyozta.

A MIVÍZ képviseltette magát a bu-
dapesti Víz Világtalálkozó szakmai 
rendezvényén is. A cég itt bemutat-
ta többek között azokat a projekteket, 
amelyeknek köszönhetően több mint 9 
milliárd forint értékű beruházás való-
sul meg az ivóvíz-szolgáltatás biztonsá-
ga, a vízbázis védelme területén.

A rendezvényen előadást tartottak a 
Szinva vízminőségéről a miskolci Fé-
nyi Gyula Jezsuita Gimnázium diák-
jai, akik megnyerték a Stockholm Ju-
nior Water Prize első magyarországi 
versenyét.
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Miskolci Napló – A város lapja Közélet

Az universitas jelleg megtartása, a hagyományok meg-
őrzése és ápolása, a karok önállóságának erősítése, 
szigorú költségvetési fegyelem, az arculat javítása és új 
üzleti sikerelmélet kidolgozása – ezek a Miskolci Egye-
tem új vezetésének legfontosabb célkitűzései.

Az intézmény felsővezetése 
szerdán a Zenepalotában mutat-
kozott be. – Reform alá kell he-
lyezni az intézményt, irányadó 
újításokra van szükség – hang-
súlyozta egyebek mellett Torma András rektor. Az egye-
tem 2020-ban Magyarország hét legkeresettebb felsőokta-
tási intézményeinek egyike, nemzetközi szinten is ismert 
és elismert, kutatóegyetemi cím birtokosa kíván lenni. A 
rektor elmondta, „ragaszkodnak az universitas jelleghez”, 
és kiemelt figyelmet kívánnak fordítani a kapcsolatok erő-
sítésére Miskolc önkormányzatával, a központi közigaz-
gatási és igazságszolgáltatási szervekkel, a város és a térség 
gazdasági szereplőivel, középfokú intézményeivel.

Horváth Zita általános rektorhelyettes hangsúlyozta, 
az egyetem egyik legfontosabb és legaktuálisabb feladata 
az intézményi akkreditáció. Ezzel bizonyítja az egyetem, 
hogy megfelel a törvényi előírásoknak, oktatási és kutatá-

si palettája magas színvonalú. Céljuk ugyanakkor, hogy 
új képzéseket is akkreditáltassanak, melyek vonzerőt je-
lentenek a középiskolások, mindenekelőtt a régió tovább-
tanulni szándékozó fiataljai számára.

Kujan I. | fotó: juhász á.

Bemutatkozott         az új vezetés

Novemberben folytatódik a 
februárban indított „Ottho-
nunk Miskolc” elnevezésű 
gyakornoki program. Az or-
szágban egyedülálló kezde-
ményezés célja, hogy biztos 
megélhetést és jövőt kínáljon 
a Miskolci Egyetem legte-
hetségesebb hallgatóinak a 
városban. 

A program első részében gyakorla-
tot teljesítő diákok közül szeptembertől 
négyen főálláshoz jutottak. – Az elmúlt 
fél év igazolta, hogy érdemes volt elindí-
tani a programot – mondta szerdán, az 
eredményeket bemutató sajtótájékozta-
tón Kriza Ákos polgármester. Mint fo-
galmazott, a Miskolci Egyetem legtehet-
ségesebb hallgatói lehetőséget kaptak, 
hogy a városban dolgozzanak. Torma 
András, a Miskolci Egyetem rektora ar-
ról szólt, 19-en kezdték el a program első 
körét, melyet további, legalább 15 hall-
gató követhet novembertől a bölcsészet-

tudományi, gaz-
daságtudományi, 
gépészmérnöki és 
informatikai, va-
lamint a műszaki 
anyagtudományi ka-
rokról.

A projekt részleteit az öt-
letgazda, Zárug Péter Farkas szakmai 
vezető ismertette. A politikatudomá-
nyi intézet adjunktusa kifejtette: fordí-
tott fejvadász-gyakornoki programról 
van szó, s éppen ez benne az innováció, 
hiszen megüresedő vagy „kvázi biz-

tos” helyekre kere-
sik a legtehetsége-
sebb hallgatókat.  
A program résztve-

vői közül mindössze 
kettő „morzsolódott le”, 

a többiek augusztus 31-ig 
elvégezték a gyakornoki idősza-

kot. Tizenegyen a polgármesteri hivatal-
nál, heten pedig a Miskolc Holdingban 
vagy annak valamelyik tagvállalatánál. 
A hivatalban egy fő, a holdingnál pedig 
három került közülük főállásba. 

s. P. | fotó: MocsárI L.

„Miskolc mindig az otthonunk”

November 1-jétől a MISEK 
Miskolci Semmelweis Kórház 
és Egyetemi Oktatókórház 
részévé válik a Szent Ferenc 
Kórház. Ahogy arról koráb-
ban már beszámoltunk, a 
MISEK és a megyei kórház kö-
zött struktúra-harmonizációt 
hajtanak végre, ennek része a 
Szent Ferenc átadása.

A részletekről Tiba Sándor, a 
MISEK főigazgatója tájékozta-
tott, aki azt is bejelentette, hogy 
a struktúraváltásra a megyei kór-
házzal közösen beadott pályáza-
tukat éppen pár órával a tájékoz-

tató előtt aláírták, így hivatalos, 
hogy elnyerték a hárommilliárd 
forintot, melyből kettő a MISEK-é. 
A struktúraváltásról egyebek 
mellett elhangzott, hogy a hosz-
szabb kórházi tartózkodást igény-
lő műtéti eljárások kerülnek át a 
megyei kórházba, míg az egyna-
pos műtétek maradnak helyben. 
Érintetlen marad a szülészet-nő-
gyógyászat, ugyanakkor erősöd-
nek azok a szakellátások, ame-
lyek csak a MISEK-ben vannak 
– ilyen a tüdőgyógyászat, a bőr-
gyógyászat, az infectológia és a 
hematológia. 

h. I. | fotó: f. KaderjáK csILLa

Több mint harminc ház homlok-
zata újult meg eddig a miskolci 
és a cigány nemzetiségi önkor-
mányzat közös programjának 
köszönhetően a számozott utcá-
kon. 

Az Ötödik, Hatodik és Hetedik 
utcákon már több házat rendbe-
hoztak, jelenleg a Harmadik ele-
jén dolgoznak a lakók otthonuk 
megszépülésén. Váradi Gábor, a 
Miskolci Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat (MCNÖ) elnöke el-
mondta, a program 2010. októberi 
indulása óta 32 ingatlan újult meg. 
A projektbe azok a lakók kerül-
hetnek be, akiknek nincs köztar-
tozásuk. Nekik a MIK Zrt. bizto-
sít alapanyagot és szükség esetén 
szakembert, a munkát viszont a 
helyieknek kell elvégezniük.

Kriza Ákos polgármester és Se-
bestyén László országgyűlési kép-
viselő pénteken a helyszínen tájé-

kozódott a munkák állapotáról. 
– 2010 végén született meg a gon-
dolat, hogy azoknál a családok-
nál, amelyeknél nincs köztartozás, 
eszközt, alapanyagot és szakértel-
met biztosítsunk a renováláshoz, 
ők pedig a munka fizikai részét 
vállalják – mondta Miskolc pol-
gármestere, hangsúlyozva: lehe-
tőséget kell biztosítani ezeknek az 
embereknek, hogy visszatalálja-
nak a munka világába – a házfel-
újítások mellett ezt a célt szolgálja 
a közmunkaprogram is.

A térség országgyűlési képvise-
lője is nagyon jó kezdeményezés-
nek tartja a programot. Sebestyén 
László elmondta, oda kell állni az 
ügy mellé, vállalja, hogy forrást ta-
lál további házak felújításához is. 
– Jó ránézni az eredményre – mond-
ta a helyszíni bejáráson a politikus. 
Hozzátette, ha megszépül az egész 
utca, ez modellértékűvé válhat.

s. P. | fotó: juhász á.

„Miskolc mindig az otthonunk”

Közélet

Bemutatkozott         az új vezetés

Vissza a munka világába

Példává válhatnak a számozott utcák házai

a MIseK-hez kerül a szent ferenc

A részletekről Tiba Sándor, a 
-

tott, aki azt is bejelentette, hogy 
-

házzal közösen beadott pályáza-
tukat éppen pár órával a tájékoz-

tató előtt aláírták, így hivatalos, 
hogy elnyerték a hárommilliárd 
forintot, melyből kettő a MISEK-é.
A struktúraváltásról egyebek 
mellett elhangzott, hogy a hos
szabb kórházi tartózkodást igény
lő műtéti eljárások kerülnek át a 
megyei kórházba, míg az egyna
pos műtétek maradnak helyben. 
Érintetlen marad a szülészet-nő
gyógyászat, ugyanakkor erősöd
nek azok a szakellátások, ame
lyek csak a MISEK-ben vannak 

K-hez kerül a szent 

Korszerű
VízszoLgáLtatás
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tem új vezetésének legfontosabb célkitűzései.

súlyozta egyebek mellett Torma András rektor. Az egye-

Lépést vált 
a Miskolci egyetem 
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Mint arról már hírt adtunk, a ta-
polcai strand és a diósgyőri stadi-
on is komoly fejlesztések elé néz. 
A részletekről Sebestyén László 
országgyűlési képviselőt, a tapol-
cai fejlesztés miniszteri biztosát 
kérdeztük.

Nemrégiben miniszteri biztossá ne-
vezték ki a tapolcai strand projekt 
levezénylésére, az ellenzék máris azt 
találgatja, hogy vajon mennyi pénzt 
és milyen juttatásokat kap érte?
– Ez jellemző, nem annak örülnek, 

aminek minden miskolci, hogy vég-
re Tapolca elindul a megújulás útján. 
Nem annak örülnek, aminek minden 
tapolcai, hogy az MSZP-s városveze-
tés által lepusztulni hagyott strandba 
életet lehelünk a kormány segítségé-
vel és egy modern, minden igényt ki-
elégítő, nemzetközi viszonylatban is 
versenyképes fürdőkomplexumot te-
remtünk. Őket csak a juttatások és a 
pénz érdekli, ahogy eddig is.

Nos, ez rájuk jellemző, nem rám.
Amikor a kormány részéről 

megkaptam a megtisztelő felké-
rést, és ennek feltételeit kezdték 
volna sorolni, az első mondatom az 
volt, hogy köszönöm a megtisztel-
tetést, de ez nekem elég, semmilyen 
anyagi ellenszolgáltatást nem foga-
dok el a miniszteri biztosság mellé, 
ezt képviselői feladatomnak fogom 
tekinteni.

Vagyis bármennyire is szeretnének 
csámcsogni az ellenzék oldalán, hogy 
mi mindent kapok a miniszteri biz-
tossággal, nehezen fog menni, mert 
csak a munkát kaptam a kinevezéssel, 
mást nem.

– És mi lesz a munkája?
– Nyilván a tapolcai strand kor-

mány és város közötti feladatainak 
koordinálása, a határidők betartatása, 
az anyagi források mozgósítása a kor-
mány részéről, a közbeszerzési felada-
tok követése és segítése.

Vagyis mindaz, amit a miniszter úr 
és a minisztériumi apparátus kell, hogy 
tegyen az ügyben, ám e feladatok na-
gyobb részét hozzám delegálják, hogy 
hatékony legyen az ügyvitel. Több kér-
dést azonban még tisztáznunk kell ez 
ügyben, sok minden munka közben 
fog eldőlni.

– Ha már a munkát és az anyagia-
kat említette, mikorra várható, hogy 
tényleg elkezdődik a tapolcai strand-
projekt, és milyen források állnak 
majd rendelkezésre és mikor?
– Hangsúlyozni szeretném, hogy 

a projekt már elkezdődött. A strand 
megújulása két ütemben megy végbe. 
Az első ütem a régi uszodarész, öltö-
zők, kiszolgáló egységek és a környe-
zet parkosítása lesz, a második ütem-
ben a régi strandbejárattal szemben 
lévő területen egy modern, családbarát 

wellness- és élménymedence park fog 
megépülni, ami meleg vizes meden-
céi által a téli nyitva tartást, és a téli 
turizmus élénkülését teszi lehetővé.

Az első ütem projektje tehát már el-
indult. A közbeszerzéseket már kiír-
tuk rá és e folyamatot heteken belül le-
zárjuk, hogy reményeink szerint még 
az idén elkezdődhessen a tényleges 
munka, vagyis meglegyen az első ka-
pavágás. A kormány már az idénre 400 
millió forintot elkülönített erre 
és a jövő évi költségvetésbe 
biztosan beépített már 500 
milliót erre a célra. Az első 
ütem lezárásához szükséges 
fennmaradó rész forráshelyét 
még az idén tisztázni szeret-
ném, és ezt a miniszter úr is 
támogatja.

Vagyis az első ütemet re-
mélhetőleg már jövőre lezár-
juk.

– És mi lesz a második ütemmel?
 – Ez lesz a nagyobb falat, ami a 

strandépítés kétharmad részét fog-

ja kitenni. Így nyilván a költségvetés 
tekintetében is ehhez kell majd na-
gyobb forrás. A teljes projekt közel 
5 milliárd forint összegre rúg majd, 
ami tehát a jövő évben az első ütem-
mel kezdődik és az utána következő 
két esztendőben folytatódik terveink 
szerint. Nyilván ehhez kell az is, hogy 
jövőre a választók is támogassák a 
folytatást.

Mi tehát nem sci-fi terveket szö-
vünk Tapolcáról, mint tették azt a 
szocialisták, miközben hagyták le-
pusztulni a strandot és hagytak 
számtalan kisvállalkozást eközben 
tönkre menni, hanem Tapolca valódi 
és tényleges megújításán dolgozunk, 
amihez most már konkrét kormány-
zati szándék és konkrét kormányzati 
támogatás is társul.

– Az ellenzék azt mondja, hogy kam-
pányolni akarnak a tapolcai beruhá-
zással, és hogy miért most, a harma-
dik évben kezdtek csak neki?

– Nézze, ha a Fidesz agytrösztje fel-
fedezné a rák elleni gyógyszert, akkor 
az MSZP azzal jönne, hogy jó-jó, de 
a gyógyszer nem gyógyítja az influ-

enzát, egyébként meg rossz ízű, és 
amúgy is miért pont most találtuk fel? 
Nevetségesek.

Hogy miért pont most? Mert most 
jutott el az ország és Miskolc is oda, 
hogy a szocialista romok eltakarítása 
után el tudunk kezdeni építkezni.  

Én javaslom, menjen mindenki 
most ki Tapolcára és készítsen né-
hány képet a strand mindkét ol-
daláról. Amit látni fog, az maga az 
MSZP-s örökség! Ahogy ma kinéz 
a terület, na, úgy nézett ki az ország 
is vagy még rosszabb állapotban volt 
2010-ben a kormányváltáskor.

Most azok hangoskodnak, akik azt 
mondták korábban, hogy a selyemré-
ti strand sohasem készül el. Elkészült.

Most Tapolcára mondják ezt. Meg-
nyugtatom őket, amíg miniszteri biz-
tos leszek, addig a strandberuházás 
folyamatosan menni fog. 

– És mi a helyzet a DVTK-stadion-
nal? Indul az építése?

 – Ott is komoly előrelépés 
van. Igen, a kormány össze-
sen 3,5 milliárd forint össze-
get tervezett be a stadionra, 
kétéves bontásban. 1,75 mil-
liárdot jövőre, 1,75 milliárdot 
2015-ben. Persze, ebben az 
ügyben is indult a szocialis-
ta hangoskodás, megint azok 
részéről, akik idején csak egy 
kis rész újult meg a DVTK 

lelátóiból.
Ideje lesz egyébként eldöntenie a 

miskolci MSZP-nek, hogy támogat-
ja vagy sem a diósgyőri stadion meg-
épülését?! 

Interjú Sebestyén Lászlóval

Változott a bérletrend-
szer a Miskolci Nem-
zeti Színházban.

Kiss Csaba, a teát-
rum direktora elmondta, 
a nyilvános főpróbákat szereti 
a közönség. A kamaraszínházi, já-
tékszíni és csarnokbeli előadások-
nál továbbra is váltható jegy, de 
négy nagyszínházi előadást kény-
telenek voltak bérletes előadásként 
meghirdetni – megnőtt ugyanis 
az igény az ifjúsági bérletek iránt, 
ezért a nyilvános főpróbát felkí-
nálták az új iskolai bérletet nyitó 
jezsuita gimnáziumnak. A fenn-
maradt 100-150 jegyet to-
vábbra is megveheti bárki. 

– A bérletes előadások-
ra 20–20 jegyet fenn-
tartunk, ezeket kez-
dés előtt fél órával 

lehet majd megváltani 
– mondta el Kiss Csaba, 

hangsúlyozva: a nézők meg-
növekedett bizalmát jelzi, hogy ta-
valy összesen 40 ezer, idén pedig 
eddig 61 ezer bérlethelyet adtak 
el. A Csiky bérlet kezdési időpont-
ja megváltozott. Új vidéki bérlet-
típust és egy Családi sorozatot is 
indítottak a várostól távolabb élők 
számára. A Barátkozó bérlet azok 
számára kínál lehetőséget, akik 
legalább 4 éve nem voltak színház-
ban – 4 ezer forintért 4 előadás. 

KISS J.

BérLetKérdéSeKa SzínházBanzínház

„tapolca valódi és tényleges megújításán dolgozunk”
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Izgalmas lelet feltárásával zárult a 
miskolctapolcai ásatás, amely 2012 
óta tartott a Barlangfürdő előtti terü-
leten. Egy ismeretlen kislány csont-
jaira bukkantak, amely egy kivételes 
boltozatú sírban fekszik. A régészeti 
feltárás szeptember 30-án ért véget, 
jelenleg geotextília óvja a területet. 

Pusztai Tamás, a Herman Ottó Mú-
zeum igazgatója, az ásatást vezető ré-
gész elmondta: a lány kilétét nem lehet 
megállapítani, hiszen sírfelirat nem 
volt. Más árulkodó jelet sem találtak, 
de az mindenképpen figyelemre mél-
tó, hogy a sír a temetőkápolnán kívül 
van. – A sír fölé boltozatot építettek, 
a kislányt az alapítókhoz hasonlóan 
temették el – mondta Pusztai Tamás, 
hozzátéve: több sír került elő a feltárás 
során.

Mint mondta, Miskolc történelmé-
ben arról az időszakról nem tudtunk 
semmit, amit most a kutatás feltárt. – A 
kezdeti cél az volt még 2012-ben, hogy 
a Miskolc nemzetség által alapított ben-
cés apátságot feltárjuk. A templomot 
megtaláltuk, sőt, egy korábbi körtemp-

lomra is bukkantunk a feltárás során. 
Utóbbi a XI. századból származik – 
idézte fel az ásatást vezető régész.

A múzeumigazgató elmondta, a kö-
vetkező hónapokban a kutatási eredmé-
nyek összegzése lesz a feladatuk, hogy 
2014 elején az ásatási dokumentációt 
megismerhesse az építész, aki ezt köve-
tően kidolgozza a bemutatás lehetőségét.

– Érdemes volna véleményem szerint 
legalább egy romkert szintjén bemutat-
ni a feltárt területet, de a mi dolgunk a 
dokumentáció elkészítése. Ami biztos, 
hogy Miskolc történelmének XI–XII. 
századi fejezetére bukkantunk. Arra az 
időszakra, amikor a Miskolc nemzetség 
erre a területre került. Arra az időszak-
ra, amelyről eddig szinte semmit sem 
tudtunk – tette hozzá Pusztai Tamás.

KISS J.  | Fotó: MocSárI L. (archív)
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Októberi napOk,  
könyvtári lapOk

Múltidéző játék | 3. 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 3. forduló feladatainak megoldását október 18-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. Szabó Lőrinc költő 1956. október 23-án tartotta életé-

nek első és utolsó irodalmi estjét szülővárosában, Miskol-
con.  Az itteni élményeit is megörökítette az Irodalmi Újság 
november 2-i, forradalmi számában megjelent Ima a jövő-
ért című vallomásában.

Magyar szabadságunk visszavívása (melyhez hasonló fordulat 
talán csak az a régi felszabadulás lehetett, a török hódoltság aló-
li), szülővárosomban, Miskolcon ért, egy irodalmi est után. Délelőtt 
itt, Budapesten, még láttam szobrát a nagy bálványnak – akivel 
szemben tárgyilagos ítélkezésre bizonyára csak hosszú-hosszú év-
tizedek múltán lesz képes a háborgó szív és a tiltakozó értelem – 
és tizenkét órával később, vacsora közben, már ledöntésének hírét 
hozták az izzó telefondrótok.

Két napig ott, Miskolcon, mint egy óriási ciklon központi szél-
csendjében – akkor még zavartalan szélcsöndjében – éltünk, on-
nan nézve az örvény köröttünk forgó, fenyegető és omló falait, on-
nan sóvárogva, majd sietve vissza, mihelyt lehetett Budapestre...

A feladat megoldásaként adja meg Szabó Lőrinc Ima a jö-
vőért című írásának keltezését! (Megjelent az Emlékezések és 

publicisztikai írások című kötetben, megtalálható a Digitális 
Irodalmi Akadémia gyűjteményében is.)

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

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

2. Szabó Lőrinc 1956-os miskolci estjének vendége volt Ily-
lyés Gyula is. Az ő verse, az Egy mondat a zsarnokságról szin-
tén az Irodalmi Újság november 2-i számában jelenhetett 
meg először. A Digitális Irodalmi Akadémia gyűjteményé-
ben, Illyés Gyula kéziratai között megtalálható ennek a vers-
nek egy részlete. Keresse meg a kéziratot, és a feladat megol-
dásaként másolja le a lapon található széljegyzetet!

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

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

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

3. Az 1956. október 23-i miskolci irodalmi est egyik szerve-
zője volt a megyei könyvtár, és a kisgyőri születésű költő, Bi-
hari Sándor is. A forradalmi események után Bihari Sándort 
elítélték, később internálták, szabadulása után egy ideig a 
könyvtárban dolgozott, majd a Magyar Televízió szerkesz-
tője lett. Melyik kiadó adta ki Bihari Sándor első, 1953-ban 
megjelent Emelt fővel című kötetét? (Megnézheti a II. Rákóczi 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár katalógusában, elérhető a 
honlapról is: www.rfmlib.hu)

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

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

beküldési határidő: 2013. október 18. 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: .....................................................................................................

BALOGH AUTÓ EUROSZERVIZ KFT.
„Szövetségben a minőséggel”

SIKERES A CITROËN-AUTÓCSERE  
PROGRAMJA 
A Citroën Hungária 2012. december 1-jén hir-
dette meg hiánypótló Autócsere Programját; 
az eredetileg kéthónaposra tervezett kampány 
olyan sikeresnek bizonyult, hogy immár tizedik 
hónapja fut, sőt: márciustól már haszongépjár-
művek is vásárolhatók a program keretében, 
májustól pedig bekapcsolódott a CITROËN új 
kompakt szedánja, a C-Elysée is.

Ennek részleteiről bővebben a kereskedésben 
vagy elérhetőségeik valamelyikén tájékozód-
hatnak!

ÚJ CITROËN C4 PICASSO:
A TECHNOSPACE
Új korszak kezdődött a CITROËN kompakt egyte-
rűinek történetében: Magyarországon is bemu-
tatkozott a „Technospace” jelzővel illetett új C4 Pi-
casso. A márka szlogenje, a Creative Technologie 
természetesen alapvetően meghatározza az új 
modell személyiségét. 

Dizájnja karakteres, dinamikus, modern. Újdonság 
a 3D hatású hátsó fényszóró, melyet a márka leg-
újabb tanulmányautóiból emeltek át a tervezők.

Jelentkezzen tesztvezetésre!

A Balogh Autóházak cégcsoport két megyében, három márkakereskedést, flottaszervizeket és 
karosszériaműhelyt üzemeltet, három helyszínen. Új környezetben, színvonalas ügyfélszolgá-
lattal várja minden meglévő és leendő Ügyfelét a Citroën Balogh!



A Művészetek Házában rendez-
ték meg múlt szombaton az Ezüst 
Fürtök tehetségkutató záró ren-
dezvényét, amely egyben az Idősek 
hónapja programsorozat megnyi-
tója is volt. 

Kriza Ákos, Miskolc polgármes
tere a gála elején köszöntőjében el
mondta: nemcsak ilyenkor, hanem 
az év minden napján szeretettel kell 
az idősekre gondolnunk. Érezni
ük kell a szeretetünket, s azt, hogy 
szükségünk van rájuk – mondta a 
polgármester, majd kitért arra a hit
re, erőre, amely nem csak feladattá, 
hanem kötelességgé is teszi az odafi
gyelést. Kiemelte, méltó és megfelelő 
életet kell biztosítani a szépkorúak 
számára. 

Sebestyén László országgyűlési 
képviselő arról szólt: az Idősek hó

napja természetessé teszi minden
ki számára, hogy visszagondoljon 
azokra, akik felnevelték, taníttatták. 
Azokra, akik tisztességben végigdol
gozták az életüket. Azokra, akikkel 
törődnünk kell, akikre a kormány, s a 
város önkormányzata egyaránt 
kiemelt figyelmet fordít.

A miskolci ünnepsé
gen részt vett az idős
ügyi miniszteri biztos, 
Jeneiné Rubovszky 
Csilla is, aki felidézte 
azt az időszakot, ami
kor újra megalakulha
tott az Országos Idős
ügyi Tanács, s szólt arról 
a védőhálóról is, amelyet 
az idősek védelmére alakítot
tak ki. 

A köszöntőket követően Zsiga 
Marcell alpolgármester hivatalosan 

is megnyitotta az 
Idősek hónapja ren

dezvénysorozatot, és 
oklevéllel köszöntötte a 10 

éves klubokat: a Miskolci Nyug
díjas Tagozatot, a Mozgássérültek és 
Barátaik Senior Klubját, az Össze

fogás Nyugdíjas Klu
bot, a Nagyi Klubot, 
és oklevéllel emléke
zett meg a Baross Gá
bor Vasutas Nyugdí
jasok Klubjáról, amely 30 éves idén, 
s a szintén 30 éves Avasi Nyugdíjas 

Klub képviselőjének 
is oklevelet adott át. 
A megnyitó ünnep
séget követően a gá
laműsor szereplői 

vették birtokba a színpadot.
Kiss J. | fotó: f. KaderJáK Cs. 
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Forgalmazza a Miskolci Agrokultúra Kft.  
Kapható az UNIÓ COOP Zrt. üzleteiben.

Miskolczi

Ínyenc kolbász

Hirdetés

ALMA EGYÜTTES
koncert a diósgyőri  

ADY Művelődési Házban

Október 19. (szombat)  
délelőtt 11 óra

Jegyek korlátozott számban 
kaphatók: Ady, Ifiház, MüHa, 

Fehér Fotó
Információ: www.adymuvhaz.hu

Elkezdődött az Idősek hava

Igazi szüreti hangulat
ban zajlott az elmúlt hét

végén az idei Görömbölyi 
Ősz programsorozat. Egye
bek mellett gasztronómiai és 
sportprogramokkal, családi 
vetélkedőkkel, koncertek
kel, körmenettel és fák
lyás felvonulással várták a 

helyieket, a szórakozni, ki

kapcsolódni vágyó kicsiket és na
gyokat. 

A pénteki megnyitón Nehéz 
Károly önkormányzati kép
viselő köszöntötte a jelenlé
vőket, kiemelve: a program 
legfontosabb célja a közösség
építés. Az, hogy a városrész
ben jelenlévő kisközösségeket 
jobban összekovácsolják.

Görömbölyi ősz, szüreti hangulatban

SZENT JÁNOS 
GYÓGYSZERTÁR 
l gyógyszerek l tápszerek l kötszerek 

l homeopátiás szerek l gyógykozmetikumok 
l vitaminok l teák 

l egyéb termékek gazdag választékával 
várja ügyfeleit hétfőtől péntekig 7–19 h-ig,
szombaton 7–14 h-ig, vasárnap 7–12 h-ig

www.szentjanosmiskolc.novodata.hu

Miskolc,
Búza tér 14.

Telefon:
06-46/564-564

APRÓ- 
HIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésü-
ket kedvezményes áron a 
Miskolci Naplóban hétköz-
nap 8.00 és 16.00 óra kö-
zött!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen  
érhetők el:

3530 Miskolc,  
Széchenyi u. 40.
Fax.: 46/501-428
Tel.: 46/501-420
E-mail: info@mikom.hu



Miskolcon is koszorúzási ünnepsé-
get tartottak október 6-án, a nem-
zeti gyásznapon az aradi vértanúk 
kivégzésének 164. évfordulója al-
kalmából. 

A megemlékezésen Bona Gá-
bor hadtörténész, a Miskolci Egye-
tem professzora (alsó képünkön) 
mondott beszédet. Hangsúlyoz-
ta, hogy a kivégzett tisztek között 
volt német, osztrák, horvát, szerb, 
örmény és magyar, s mégis mind 
„jó magyar emberként” együtt 
küzdöttek a szabadságunkért. 
– Ne keseregjünk ezen a napon, 
mert, ahogy később 1956-nak, úgy 
1848/49-nek is megvolt az eredmé-
nye. Ez pedig az 1867-es kiegyezés, és 

az azt követő időszak, a dualizmus, 
amely során hazánk nagyon sokat 
fejlődött. Elég csak Miskolcon szét-
nézni, a város meghatározó épületei-
nek jó része ekkor, 1867 és 1914 kö-
zött épült. Nekik köszönhetjük ezt a 
nagy fejlődést, emlékezzünk hát erre 
is! – hangoztatta Bona Gábor.

Lőpor és golyó általi halállal halt: 
 1. Lázár Vilmos főtiszt (ezredes)
 2. Dessewffy Arisztid tábornok
 3. Kiss Ernő tábornok
 4. Schweidel József tábornok

Kötél általi halállal halt: 
 5. Lovag Pöltenberg Ernő tábornok
 6. Török Ignác tábornok
 7. Láhner György tábornok

 8. Knezich Károly tábornok
 9. Nagysándor József tábornok
 10.  Gróf Leiningen-Westerburg
  Károly tábornok
 11. Aulich Lajos tábornok
 12. Damjanich János tábornok
 13. Gróf Vécsey Károly tábornok

1849 augusztusa és 1850 februárja 
között Aradon még további három 
honvédtisztet végeztek ki: 1849. au-

gusztus 22-én Ormai Norbert hon-
véd ezredest, a honvéd vadászezredek 
parancsnokát, 1849. október 25-én 
Kazinczy Lajos honvéd ezredest, Ka-
zinczy Ferenc fiát, és 1850. február 
19-én Ludwig Hauk alezredest, Bem 
tábornok hadsegédét. Lenkey János 
honvéd vezérőrnagy szintén az aradi 
várbörtönben halt meg, őt azért nem 
végezték ki, mert a börtönben megté-
bolyodott. Kivégezték a cseh szárma-
zású Hruby Gyulát is.

1890. október 6-ától a pesti közön-
ség a Vigadó első emeleti termében fel-
állított Edison-féle fonográfhengerről 
hallhatta Kossuth Lajos megemlékező 
szónoklatát az aradi hősökről:

„A világ birája, a történelem 
fog e kérdésre felelni. Legyenek a 

szentemlékű vértanúk megáldot-
tak poraikban, szellemeikben a hon 
szabadság Istenének legjobb áldá-
saival az örökké valóságon keresz-
tűl; engem, ki nem borúlhatok le 
a magyar Golgota porába, engem 
October 6ka térdeimre borúlva fog 
hontalanságom remete lakában lát-
ni a mint az engem kitagadott Haza 
felé nyujtva agg karjaimat a hála hő 
érzelmével áldom a vértanúk szent 
emlékét hűségükért a Haza iránt, 
s a magasztos példáért, melyet az 
utódoknak adtanak; s buzgó imával 
kérem a magyarok Istenét, hogy te-
gye diadalmassá a velőkig ható szó-
zatot, mely Hungária ajkairól a ma-
gyar nemzethez zeng. Úgy legyen. 
Amen!”          Fotó: F. KaderjáK CsiLLa

102 éve, 1911. október 8-án rendezték meg az első 
miskolci repülőnapot. Ez két évvel a La Manche csa-
torna átrepülése után, s egy évvel a budapesti nem-
zetközi repülőnap után történt. A miskolci repülés 
úttörője Huska Vilmos (1881–1945) fegyvermester és 
műszerész volt. 

86 éve, 1927. október 9-én avatták fel Miskolc há-
ziezredére, a 10-es honvédekre emlékező szobrot. 
A 10-esek 1916 augusztusa és 1918 márciusa között 
harcoltak a román fronton, a Csiki havasokban. Az 
orosz, a román és az olasz fronton egyaránt harco-
ló alakulatnak itt voltak a legfényesebb győzelmei. 
A szoboravatóra a még életben maradtak közül kb. 
ezren jelentek meg.

105 éve, 1908. október 11-én szentelték fel a diós-
győr-vasgyári római katolikus templomot. Az 1500 
embert befogadó templom építése 1905-ben kezdő-
dött, s 1913-ban önálló plébániai templom lett. Terv-
rajzai a vasgyár építési osztályán készültek, Szvetlik 
Mátyás és Murányi Lajos mérnökök irányításával és 
kivitelezésével.

HétForduLó

Múlt és jelen

Miskolc egyik nevezetessége volt a „lacipecsenye”, amelyet a Fő utcán 
éppúgy árusítottak piaci napokon, mint a Búza téren vásárok alkalmával. 
A képeslap a XIX–XX. század fordulóján készülhetett, a Zsolcai kapu és a 
Király (ma Ady E.) utca találkozásánál. A balra ágazó villamossín az Ady-
hídnál fordult a Széchenyi utcára, s haladt a „Verestemplom” (Szent Anna 
templom) végállomásig. A jobbra forduló elágazás a Szeles utcán fordult 
a Tetemvár (Szalmavásár) tér felé. A kép jobb oldalán árulószín látható, 
amelyből mesteremberek árulták portékáikat. Az előtérben földre rakott 
áruikat kínálják a fejkendős asszonyok.

dobrossy. i. | Fotó: MoCsári L., KépesLap: sáFrány Gy. j.

névadó – Csokonai Vitéz Mihály
Martin-kertvárosban, a vasutas sporttelep szom-

szédságában, kelet-nyugat irányú utca, a település 
leghosszabb útja, amely az észak-nyugat dél-ke-
leti irányú Kisfaludy Károly utcából nyílik. A vá-
ros 1906. évi térképein még nem szerepel, az 1910. 
évi térképén pedig már igen, a névadás tehát a XX. 
század első évtizedében történt. Csokonai Vitéz 
Mihály (1773–1805) a magyar irodalom egyik legje-
lentősebb költője. Bejárta az Alföld, Bihar megye, Ba-
ranya, a Kisalföld településeit, nagyobb városait, s „keze 
nyomát”, írásait mindenütt hátrahagyta. Erős szálak kötötték 
a Sárospataki Kollégiumhoz, egyik ottani barátja jóvoltából 
aztán megismerte Borsod vármegye településeit: Tiszaigart, 

Ongát, Gesztelyt, Miskolcot, Diósgyőrt, Tapolcát. „... a’ 
Diós-Győri, most utóbb pedig a’ Miskoltz szomszéd-

ságában fekvő Tapoltzai Hévízben kéntelenítettem 
hosszas Curat tartani” – írta egy 1801. július 7-én 
keltezett levelében. A hagyomány szerint vendég-
látó barátja, Puky István gesztelyi birtokos vendé-
geként látta meg a kocsma cégérét, a csikóbőrös ku-

lacsot, s ebből született a „Szerelemdal a csikóbőrös 
kulacshoz” c. költeménye. Emlékének megőrzéséért, 

kéziratainak megjelentetéséért sokat fáradozott a gesztelyi 
barát. Debreceni sírjára 80 mázsa vasból álló gúla emlékművet 
emeltek. Születése 200. évfordulójára emléktábla került a ta-
polcai Barlangfürdő belső terébe, s a gesztelyi lakóházra is.)  d. i.

anno írták…  
Mikszáth Kálmán (1885–1950) főispáni beiktatásakor, 

1926. július 6-án elhangzott beszédéből a helyi sajtóban: 
„Ahová csak nézek az országban, azt látom, hogy a politika 
rombol. Ahová nézek itt a városban, azt látom, hogy ne-
künk építenünk kell. Nekünk alkotnunk kell. Ehhez har-
mónia szükséges. A politikában nincs harmónia. Nekünk 
sebeket kell bekötöznünk, nem sebeket ütnünk. Ehhez szív 
kell, nem epe. A politikához csak epe kell ma. Nekünk kul-
túrát kell fejlesztenünk, nem a sötétség birodalmát kiter-
jeszteni. Ehhez fáklya kell, nem a politikai gyűlölet kén-
köve. Engem nem azért küldött ide a kormány, hogy ezt a 
várost felforgassam, hanem azért, hogy Miskolcot történel-
mi hagyományainál, gazdasági, kulturális és politikai ere-
jénél fogva előmozdítsam, s a siker útjára segítsem. A ma-
rakodást hagyjuk a politikai pártokra Budapesten, akik ezt 
sikeresen meg is fogják oldani.” (Mikszáth Kálmán az író 
fia volt, aki 1926–1932 között töltötte be a főispáni tisztet. 
Miskolc város jegyzőkönyve, a helyi kormánypárti és ellen-
zéki sajtó egyaránt közölte a politikáról, a kormányzásról, 
a liberalizmusról, a konzervativizmusról vallott nézeteit, 
amelyek más történelmi korszakban születtek, de gondol-
kodni rajtuk – ma sem haszontalan.)         dobrossy istVán

aKKor...

...és Most

Miskolci napló8
eGyütt KüzdötteK

az aradi vértanúkra emlékeztünk 

a MaGyar                 szabadsáGért



Szárnyal              a DVTK!
A Mezőkövesd kiütésével sorozatban hatodik 
mérkőzését nyerte meg és hét mérkőzés óta 
veretlen bajnokin a DVTK, mely 557 perce 
gólt sem kapott. Ezzel beállította minden idők leghosszabb 
NB I-es diósgyőri győzelmi sorozatát.
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5–0-ra nyerte meg a borsodi rangadót a DVTK múlt hét szom-
baton, Bacsa Patrik és Futács Márkó duplázott, a klub történetének 
első ecuadori játékosa, Augusto Batioja pedig megszerezte első gólját 
diósgyőri színekben. Hét mérkőzés óta veretlen, az utóbbi hat talál-
kozón pontot sem vesztett, 557 perce nem kapott gólt és a Videoton 
mögött a tabella második helyén áll a klubrekordot döntő piros-fehér 
alakulat. Az 1978/1979-es – bronzéremmel záruló – bajnokságban 
elért csúcsot írta felül Tomiszlav Szivics együttese – akkor a Salgótar-
ján, a Vasas Izzó, a Haladás, a Dunaújváros, a Csepel és az FTC ellen 
sikerült egymás után hatszor győzni.

– Közelítünk a majdnem jóhoz, nagyon gyorsak voltunk fölfele já-
tékban. A csapatmunkában hiszek, mint mindig. Már látszik, hogy 

utolértük magunkat, látszik, hogy egyben vagyunk. Az lesz a követ-
kező lépés, hogy Bacsa Patriknak ott a helye a kezdőben. Ha valaki 
kiharcolta, az ő, megérdemli! – mondta Tomiszlav Szivics.

A dicsért saját nevelésű játékos négy góllal vezeti a házi góllövőlis-
tát. – Ha valaki beáll a padról, fontos, hogy hozzátegyen a játékhoz 
valamit, ehhez persze a Fortuna keze is kell. Később ezek a könnyeb-
ben hozható meccsek nagyon fontosak lesznek. Motivál a mester, s 
az, hogy nem mindig kezdek, de segít abban, hogy ezt el tudjam vi-
selni. Még jobban próbálok ilyenkor teljesíteni, hogy több lehetősé-
get kapjak. Van már önbizalmam, jobban sülnek el a dolgok ilyen-
kor, de ugyanúgy edzek, ahogy eddig. A sorozat motiválja a csapatot, 
hogy minél tovább vigyük – emelte ki Bacsa Patrik.

Szárnyal              a DVTK!
Sport 9  9  

„amíg éleK én…!”

Hirdetés

VECZÁN PÁL XX. EGYHÁZZENEI KÓRUSTALÁLKOZÓ
2013. október 17–20.

l  17-én, csütörtökön 16 órakor a Belvárosi evangélikus templomban (Hunyadi u.)  
IFJÚSÁGI KÓRUSOK KONCERTJE

l  18-án, pénteken 16 órakor a selyemréti Szent István templomban (Bajcsy-Zsilinszky u.)  
IFJÚSÁGI KÓRUSOK KONCERTJE

l  19-én, szombaton 16 órakor a Miskolc-Felsővárosi  Református Gyülekezet templomában  
(Balázs Győző tér) IFJÚSÁGI KÓRUSOK KONCERTJE

l  20-án, vasárnap 16 órakor a Belvárosi református templomban (Kossuth u.) ZÁRÓ KONCERT

A koncertekre a belépés díjtalan! Fővédnök: Dr. Kriza Ákos, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere

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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Szárnyal              a DVTK!
amíg éle

Sikerek az új edzővel

Hirdetés

Sikerek az új edzővelKét győzelem után váratlan vereséget szenvedett hazai pályán a Somorjától a DVTK női kosárlabdacsapata.

A Rózsahegy elleni hazai 81–66-os siker és a Cegléd idegenbeli legyőzése (93–56) után nem várt, 60–54-es vereséget szenvedett Miskolcon az Aluinvent DVTK a Somorjától a Közép-európai Ligában.
Utóbbi találkozón nem lépett pályára a nyáron igazolt izlandi légiós, Helena Sverrisdóttir, akivel a héten in-terjút közölt az európai kosárlabda-szövetség honlap-ja.
– Mielőtt a Good Angelshöz igazoltam, sok csapatom-ban a vezér szerepe jutott rám, s ez fekszik nekem iga-zán. Miskolcon is ez várhat rám, így izgatottan tekintet-tem a feladat elé. Van pár fiatal lány a csapatban, akik eddig nem játszottak az EuroLigában, de a Közép-euró-pai Liga és az Európa Kupa nagy mérkőzésein tapaszta-latot szerezhetnek ők is. Van bennünk lehetőség, de so-kat kell még dolgoznunk ahhoz, hogy elérjük azt, amire szerintem képesek vagyunk. Ha együtt maradunk, és el-kerülnek a sérülések is, nagy dolgokra lehetünk képesek – mondta Helena Sverrisdóttir a FIBA Europe-nak.A DVTK szombaton Pöstyénben, a helyi Pieš’anské Cajky otthonában javíthat a magyar–szlovák–horvát közös pontvadászat 4. fordulójában.

Két győzelem után váratlan vereséget szenvedett hazai pályán a Somorjától a DVTK női kosárlabdacsapata.

A Rózsahegy elleni hazai 81–66-os siker és a Cegléd idegenbeli legyőzése (93–56) után nem várt, 60–54-es vereséget szenvedett Miskolcon az Aluinvent DVTK a Somorjától a Közép-európai Ligában.
Utóbbi találkozón nem lépett pályára a nyáron igazolt izlandi légiós, Helena Sverrisdóttir, akivel a héten interjút közölt az európai kosárlabda-szövetség honlapja.
– Mielőtt a Good Angelshöz igazoltam, sok csapatomban a vezér szerepe jutott rám, s ez fekszik nekem igazán. Miskolcon is ez várhat rám, így izgatottan tekintettem a feladat elé. Van pár fiatal lány a csapatban, akik eddig nem játszottak az EuroLigában, de a Közép-európai Liga és az Európa Kupa nagy mérkőzésein tapasztalatot szerezhetnek ők is. Van bennünk lehetőség, de sokat kell még dolgoznunk ahhoz, hogy elérjük azt, amire szerintem képesek vagyunk. Ha együtt maradunk, és elkerülnek a sérülések is, nagy dolgokra lehetünk képesek – mondta Helena Sverrisdóttir a FIBA Europe-nak.A DVTK szombaton Pöstyénben, a helyi Pieš’anské Cajky otthonában javíthat a magyar–szlovák–horvát 

együtt,  nagy dolgokért
Két mérkőzést megnyert új tréne-
rével az edzőváltáson áteső Miskol-
ci Jegesmedvék jégkorongcsapata.

A múlt héten az együttes egy ré-
sze egy félresiklott csapatépítő tré-
ning során sportemberhez méltatlan 
viselkedést tanúsított, a fegyelmi el-
járás végén a klub büntetéseket sza-
bott ki. Talán ennek tudható be az 
is, hogy a kanadai Travis Youngtól 
elköszönt a menedzsment, és a csa-
patot korábban már irányító egykori 
Jegesmedve- játékosra, Mayer 
Péter szakmai igazgatóra bízta a 
gárda vezetését.

A régi-új edzővel első 
mérkőzésén jól teljesített a csapat, 
vasárnap 3–1-re legyőzte a Corona 
Fenestela Brasovot, majd másnap az 
Újpest otthonában is nyerni tudott 
(4–1).

Mayer Péter vezetőedző a jövőt 
érintő kérdésre elmondta, a klub-

vezetés célja, hogy október végéig 
nyugvópontra jusson az edzőkérdés, 
felelős szakembert találjanak a csa-
pat élére. 

FoTó: F. KaDerjáK CSilla
sze egy félresiklott csapatépítő tré
ning során sportemberhez méltatlan 
viselkedést tanúsított, a fegyelmi el-
járás végén a klub büntetéseket sza-
bott ki. Talán ennek tudható be az 
is, hogy a kanadai Travis Youngtól 
elköszönt a menedzsment, és a csa-
patot korábban már irányító egykori 

játékosra, Mayer 
igazgatóra bízta a 

gárda vezetését.
A régi-új edzővel első 

mérkőzésén jól teljesített a csapat, 
vasárnap 3–1-re legyőzte a Corona 
Fenestela Brasovot, majd másnap az 
Újpest otthonában is nyerni tudott 

Mayer Péter vezetőedző a jövőt 
érintő kérdésre elmondta, a klub-

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Oktatási Központ

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.

Kérje részletes tájékoztatónkat! Tel.: 46/509-733, 46/509-734
www.mkvkok.hu

Fnysz: 01-0588-04
AL: 0009

INDULÓ KÉPZÉSEINK
Adótanácsadó

Mérlegképes könyvelőknek felmentési lehetőséggel
Ind.: 2013. november 8.

 
Vállalkozási mérlegképes könyvelő 

Tandíj: 10 000 Ft/hó
Ind.: 2013. október 25.

„A MEGBÍZHATÓ SZAKMAI HÁTTÉR”
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Apróhirdetés
Miskolc Rózsadombján, 

a Perczel Mór utcában, egy 

138 m2-es, kiváló elrendezé-

sű, gáz-cirkó fűtésű, 2. emele-

ti ingatlan, egy 6 lakásos, tég-

laépítésű társasházban eladó. 

A lakáshoz tartozik egy nagy-

méretű garázs, valamint egy 

gépkocsibeálló is. Az ingatlan 

zöldövezeti részen található, 

szép panorámával. Érdeklőd-

ni: 30/663-4425.

Diákok, figyelem! Házhoz 
megyek, humán tárgyak, an-
gol, német oktatását vállalom 
kedvező áron. Tel.: 06-20/256-
7949.

Hi-Sec és MEGA acél bizton-
sá gi ajtók már 54 900 Ft-tól, to-
vábbá nyílászárók (műanyag, 
fa, alumínium) cseréje óriási 
kedvezménnyel, teljeskörű ár-
nyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hu-
pont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: h–p: 9–14 óráig, sz: 
9–12 óráig.

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.

Ápoljuk  
a fürdőkultúrÁt

a                                    -ben

A programban:
l vetítés az egészséges fürdőzésről
l  térítésmentes szaunaszeánszok 

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

a                                    -ben

Október 12–13. (szombat–vasárnap)

BÜKKSZENTKERESZTI GOMBANAPOK 

Fergeteges gasztronómiai kavalkád, gombatúrák,  
családi programok, kézműves vásár,

 PétER SzAbó SzilviA, valamint DEMjén FEREnc műsora 
vár minden érdeklődőt bükkszentkeresztre!

Információ: www.bukkszentkereszt.hu
támogatók: élEtFA Országos Egészségőrző Program,  
Magyar nemzeti Gasztronómiai Szövetség, Husqvarna

BonyhÁdi edények  
széles vÁlasztékBan kaphatók!

Őszi–téli cipővásár!
SzéleS, problémáS,  

fájóS lábakra
Egyes termékek 2900 Ft-tól

l női alkalmi cipők
l női utcai cipők
l női őszi bokacsizmák

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

nem akadály!

Hely: miskolc, technika Háza
október 16-án, (csütörtök)  

9–12 óráig



A miskolc televízió műsorA

11Program/közlemény2013. október 12. | 41. hét | X. évfolyam 40. szám
Miskolci Napló – A város lapja

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 15. | kedd
17.00 | Nordic walking. Népkert.
17.30 | Belvárosi Zenei Esték. II. Rákóczi 

Ferenc Megyei és Városi Könyvtár.

október 16. | szerdA
17.00 | Színházi élet Miskolcon a kiegye-

zés után és a századelőn.  Miskolci Galé-
ria, Feledy-ház.

18.00 | Emlékpróba. Színháztörténeti és 
Színészmúzeum.

19.00 | Kaláka-koncert. Művészetek Háza.

október 17. | csütörtök
17.30 | Előadások a történettudomány 

köréből. Vargáné Balogh Judit előadása 
A székelység történelmi kérdései címmel. 
MAB-székház.

október 19. | szombat
10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművé-

szeti foglalkozás gyermekeknek. Miskolci 
Galéria. Rákóczi-ház.

14.00 | Utánam, srácok: a kilátóba! Ze-
nés és játékos ünnepséggel az 50 éves 
avasi kilátónál.

október 14. | 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 15. | 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 16. | 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 17. | 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 18. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Játék-szín 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

október 19. | 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 20. | 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. 

szent istván király, Mis-
kolc városának védőszentje 
975 évvel ezelőtt ajánlotta fel 
nemzetünket Szűz Máriá-
nak. A Hit évében a Magya-
rok Nagyasszonya ünnepé-
hez kötődően újra felajánljuk 
Miskolc városát és az itt élő 
embereket a Szent Szűz oltal-
mába. Az ünnepi szentmisét 
a minorita templomban októ-
ber 12-én, szombaton 11 órá-
tól dr. Ternyák Csaba egri ér-
sek mutatja be.

A mindszenti templom-
ban rendezik meg vasárnap, 
13-án Miskolc és környéke 
templomainak rózsafüzér-
társulati találkozóját. A 16 
órakor kezdődő programban 
lesz filmvetítés, 17 órától kö-
zös rózsafüzér elmélkedéssel. 
Közben, 16.30-tól Balázs Fe-
renc, a templom kántora ad 
jótékonysági hangversenyt. A 
találkozó 18.30 órától szent-
misével zárul, amit Mikolai 
Vince főesperes mutat be.

A miskolci szent Anna kol-
ping-család rendezésében 
kerül sorra a Kolping Akadé-
mia következő előadása októ-

ber 14-én, hétfőn, 18.30 óra-
kor a Szent Anna-plébánia 
Kolping-házában. Tóth Gá-
bor füzéri plébános előadásá-
nak címe: Csepellényi György 
pálos szerzetes élete és vérta-
núsága. 

A kÉsz miskolci csoportja 
rendezésében kerül sor a IX. 
Miskolci Nemzeti Estélyre 
október 15-én, kedden 19 órá-
tól a Művészetek Házában. Az 
’56-os forradalomra és sza-
badságharcra és a 20 éve mű-
ködő KÉSZ-csoport munká-
jára dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ 
országos elnöke emlékezik. 
Sor kerül a Kartal–Veczán-díj 
átadására is.

Jelenések címmel multi-
média lézerfény-áhítat lesz 
október 19-én, szombaton 
este fél 8-tól a miskolci Szent 
Anna-templomban. Lézer-
fényes látványt kap a Mi-
atyánk, majd orgonakon-
cert zenei áhítatát mélyíti el 
a modern technika. A műsor 
jótékonysági célú, a temp-
lom felújítása javára. Köz-
reműködik: Simon András 
grafikusművész.

HArAng-HírekprogrAmAJánló

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 Településszerke-
zeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítását kezdemé-
nyezi a Déli ipari park (Bogáncs utca) területére. Az elkészült 
tervekhez, amelyek megtekinthetők a Miskolc MJ Város PH 
Főépítészi Kabinetben vagy a város honlapján 2013. 10. 10-től 
2013. 11. 08-ig, vélemények adhatók. A felmerült kérdéseket, vé-
leményeket kérjük, hogy ezen idő alatt, írásban juttassák el Ros-
tás László városi főépítésznek a következő címre: Miskolc MJ 
Város PH Főépítészi Kabinet, 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. 
De elküldhetik leveleiket a partnersegiegyeztetes@miskolcph.
hu e-mail-címre is.

mindenkit ÉrHet Jogeset

közÉrdekű közlemÉnyek

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

lAkossági FogAdóórA

Az idei évben korán kezdődött a fűtés
A szeptemberi időjárást az ala-
csony hőmérsékletek jellemez-
ték. Évszázados hidegrekord dőlt 
meg, mely azt is jelentette, hogy 
korán indult a fűtésszolgáltatás. 
A szeptember 20-ai hétvégén 
már szakaszosan – az éjszakai 
órákban – fűtés volt a miskolci 
panellakásokban. Nyíri Lászlót, a 
MIHŐ Kft. ügyvezető igazgatóját 
a fűtési idény indulását követő 
tapasztalatokról kérdeztük.

– A fűtési idény indításához a szükséges 
feladatokat a tulajdonunkban lévő berende-
zéseken elvégeztük, rendszerünk szeptember 
elejére készen állt a fűtés indítására, annál is 
inkább, mivel a fűtési idény a jogszabályok 
szerint 2013. szeptember 15-ével kezdődik. A 
karbantartási időszak alatt a lejárt hitelessé-
gű hőmennyiségmérőket újrahitelesíttettük, a 
hőtermelő kazánokon a karbantartási munká-
latokat és a hatósági vizsgálatokat elvégeztük, 
illetve elvégeztettük. A rendszerünkön több 
vezetékcsere is történt, melyek hibamegelőző 
jellegűek voltak. De elvégeztük a hőközponti 
felújításokat, a hőcserélők vízkőmentesítését 
és egyéb berendezések karbantartását is. A za-
vartalan fűtési idény érdekében azonban nem 
csak a szolgáltatónak, hanem a lakóközössé-
geknek is fel kellett készülniük.

– Mit tehetnek a lakóközösségek, a közös 
képviselők, illetve a fogyasztók a zökkenőmen-
tes fűtésindítás érdekében?

– A MIHŐ Kft. a fűtési idény beindulása 
előtt a lakóközösségek részére igény szerint 
próbafűtést biztosít minden év szeptember 
15-től hőközponti körönként. Mi minden év-
ben javasoljuk az egynapos rendszerfelme-
legítést próbafűtésként elvégezni, mert ez 
lehetőséget nyújt arra, hogy a lakóközösség 
időben, még a fűtési idény indulása előtt ész-
lelje a lakóépületen belüli, a felhasználó fűté-
si rendszerében meglévő működési hiányos-
ságokat. Ezáltal lehetőség nyílik a hibák, mint 
például a levegősödés, elzárt szerelvények ki-
nyitása, rendszerfeltöltés, zajhatások kijaví-
tására. A próbafűtés költségeként ráadásul 
csak a ténylegesen felhasznált hőmennyiség 
díja jelenik meg a távhőszámlában, mely-
nek várható költségkihatása lakásnagyságtól 
függően 200-250 forint egy napra. Ebben az 
évben rövid idő állt rendelkezésre a próbafű-
tés megrendelésére a lakóközösségek részé-
ről, hiszen már szeptember 20-án beindult a 
szakaszos fűtésszolgáltatás.

– Tudják-e a fogyasztók, hogy probléma 
esetén kihez fordulhatnak?

– A lakóépületen belüli fűtési rendszer 
a lakóközösség tulajdonában van. Ezért az 
épületen belüli fűtési berendezések üzemel-
tetése, karbantartása vagy korszerűsítése 
is a felhasználó, illetve a lakóközösség fel-
adata. Ennek ellenére fűtésindításkor a la-
kossági felhasználók általában a MIHŐ Kft. 
műszaki ügyeletére telefonálnak probléma 
esetén. Természetesen munkatársaink szí-
vesen állnak rendelkezésre szakmai tanács-

adással, azonban a lakóközösség tulajdo-
nában lévő épületen belüli fűtési rendszer 
karbantartását a közösség képviselője által 
megbízott karbantartó vagy szerződtetett 
szakcég végzi. Ezen cégek elérhetőségéről a 
lakóközösség képviselőjénél tájékozódjanak 
és őket keressék, ha a fűtési rendszer problé-
mája lakóépületen belül van.

– Az avasi városrész lakásait és intézménye-
it már geotermikus energiával fűtik. Milyen ta-
pasztalatokat szereztek a rendszer beüzemelé-
se során?

– A szolgáltatói rendszer felfűtése és be-
üzemelése rendben megtörtént. Az ava-
si rendszeren már több hónapja geotermia, 
azaz földhő biztosítja a meleg vízhez szük-
séges energiát, ezért a Tatár úti fűtőmű és az 
Avas közötti vezeték nem üzemelt. Ha viszont 
szükség lenne rá, a geotermikus szolgáltatá-
si üzemmódot is tudja segíteni a rendszer a 
Tatár úti fűtőműből, ekkor a további hőbe-
tápláláshoz ezt a vezetéket vesszük igénybe. 
Összességében elmondható, hogy a fűtés-
szolgáltatás a MIHŐ részéről rendben bein-
dult. 

– Mivel korán kezdődött a fűtés, jogosan 
merül fel a kérdés, amennyiben melegebbre 
fordul az időjárás, akkor leállnak-e a fűtéssel 
vagy tovább szolgáltatnak?

– Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhe-
tően a hőközpontban lévő automatika a külső 
hőmérsékletnek megfelelően meghatároz-
za, hogy milyen mértékű hőmennyiséget kell 
betáplálni a rendszerbe ahhoz, hogy a laká-

sok melegek maradjanak. Tehát a következő 
napok, hetek külső hőmérsékletének alaku-
lásától függ, hogy lesz-e fűtésszolgáltatás. 
Amennyiben melegszik a külső hőmérséklet, 
az automatika lezárja a fűtést. Ha azonban 
az esti órákban elkezd hűlni a levegő, az au-
tomatika érzékeli ezt, és elkezdi felfűteni a 
fűtőtesteket. Erre a hétvégére például nyá-
ri meleget ígért az Országos Meteorológiai 
Szolgálat, ezért pénteken reggel leállítottuk 
a fűtést, ezzel a megfelelő komfortérzet mel-
lett csökkentve a fogyasztók költségeit is.

– Időnként még mindig lehet hallani a 
költségmegosztóval rendelkező lakások fűtési 
idényt követő elszámolásának problémájáról. 
Van-e néhány javaslata az elszámolási viták 
elkerülésére?

– Annak érdekében, hogy a költségosztó-
val rendelkező lakások lakóközösségen be-
lüli elszámolási vitái elkerülhetők legyenek, 
a jogszabály adta lehetőségekre szeretném 
felhívni a figyelmet. A jogszabály rendelkezik 
arról, hogy a fűtési hőmennyiség megosztá-
sát a társasházi közösség, illetve a lakásszö-
vetkezet az épületrészek fűtött légtérfogata 
alapján vagy fűtési költségosztók alkalmazá-
sával határozhatja meg.

A fűtött légtérfogat alapján történő 
megosztással a kiugróan magas hőmennyi-
ség-értékeket, valamint a kiugróan magas 
távhőszámlákat is elkerülhetik, és minden 
felhasználó komfortérzetének megfelelően 
állíthatja be a lakás helyiségeinek hőmér-
sékletét.

A tapasztalatunk az, hogy akik a légtérfo-
gat szerint történő elszámolást választották, 
semmilyen elszámolási vitájuk nem volt sem 
a lakóközösséggel, sem a MIHŐ Kft.-vel.

Akik azonban a költségosztós elszámolást 
választották és az elszámolás során kima-
gasló egyéni számlák keletkeztek, ott java-
soljuk felülvizsgálni a költségosztás aránya-
it. Ugyanis a jogszabály lehetőséget biztosít 
ilyen esetekben a jogszabályban rögzített 
költségmegosztási módszertől eltérni. Ekkor 
az eltérést, megfelelő szakirányú végzettség-
gel rendelkező energetikai tanúsítványt vég-
ző által valamennyi épületrészre kiterjedően 
elkészített, a felhasználási helyre vonatkozó 
részletes energetikai számítással kell alátá-
masztani. Ugyanakkor a fűtési költségmeg-
osztásból származó panaszok száma is keve-
sebb lehetne, ha a lakóközösségek képviselői 
kiemelt figyelmet fordítanának a távhőszol-
gáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 
végrehajtási rendeletében foglaltakra. Ez 
ugyanis rögzíti, hogy a közös képviselő vagy a 
megbízott legkésőbb az elszámolási időszak 
végét követő 3 hónapon belül írásban, figye-
lemfelkeltő és jól látható módon elhelyezett 
hirdetmény útján tájékoztatja a díjfizetőket 
az elszámolási időszak kezdetéről és végéről, 
a felhasználási hely összes fűtött légtérfoga-
táról, az egyes épületrészek fűtött légtérfo-
gatáról, a fűtési díjmegosztási arányokról és 
mindazon adatokról, amelyekből az egyes 
épületrészekre jutó fűtési díjmegosztási 
arány kiszámítható és ellenőrizhető.

Bodonyi Csaba 70. születésnapja alkalmából nyílt tárlat, Bodonyi 70. 
címmel a Miskolci Galéria Rákóczi-házában. Az Ybl-díjas építész mun-
kásságát bemutató kiállítás november 16-ig várja az érdeklődőket.



Tűz az ipari parkban
Kigyulladt egy 1000 

négyzetméteres ipari csar-
nok tetőszerkezete októ-
ber 3-án a Diósgyőri Ipa-
ri Parkban. A miskolci tűzoltók három tűzoltó járművel, egy 
vízszállítóval és egy magasból mentővel vonultak a helyszínre. 
A tetőszerkezet mintegy 200 négyzetméteren lángolt, nagyjából 
két órát vett igénybe az oltás. A katasztrófavédelem tudomása 
szerint az ipari csarnok használaton kívül volt, a tűzeset során 
személyi sérülés nem történt.

Buszsofőrre támadt
Október 5-én a kora reggeli órákban a Miskolc, Búza téri 

buszmegállóba érkező, helyi 1-es jelzésű buszjáratra fel-
szállva K. Zoltán, 43 éves budapesti lakos obszcén szavak 
kíséretében a sofőr jobb kezére csapta a vezetőfülke ajtaját, s 
bántalmazással fenyegette a közlekedési vállalat dolgozóját. 
K. Zoltán ezt követően elmenekült a helyszínről, a buszsofőr 
azonban a nyomába eredt, és értesítette a rendőröket, akik a 
támadót egy villamosról leszállítva intézkedés alá vonták és 
elfogták.

Fogolyszökés
Megbilincselt kézzel szökött meg kísérőitől október 10-én 

este egy előzetes letartóztatásban álló fiatalember Miskolcon. 

A 19 éves K. Mátét a me-
gyei kórházba vitték ellá-
tásra, itt oldott kereket a 
kezelés után. Elfogására 
fokozott rendőri intézke-

déseket vezettek be, és három órán belül kézre is került. Az ügy-
ben a Miskolci Rendőrkapitányság fogolyszökés bűntett elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást.

Verekedés a Bellervölgyben
Október 6-án késő délután Miskolcon, a Bellervölgyben egy 

nő előzetes szóváltást követően kerítésléccel bántalmazott egy 
asszonyt. A kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást 
tanúsító 51 éves Sz. Lászlónét a kiérkező rendőrök elfogták és 
előállították. A Miskolci Rendőrkapitányság garázdaság bűn-
tett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított ellene 

büntetőeljárást. 

Lakástüzek, gázszivárgás
Tűz keletkezett október 7-én késő délután, Szirma-

besenyőben a Honvéd utcában egy családi ház garázsá-
ban. A tűz átterjedt a ház tetőszerkezetére is, a miskolci 
hivatásos tűzoltók két vízsugárral két órán keresztül 
oltották a tüzet. Ugyanezen a napon Kazincbarcikán 

tűzhelyen felejtett olaj miatt gyulladt ki egy lakás, Szuhogyon 
pedig gázcsonknak tolatott este egy autó, a gázszivárgás miatt 
négy házból tíz felnőttnek és hat gyermeknek kellett ideiglene-
sen elhagynia az otthonát.   FoTó: Mocsári LászLó
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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.

Nívódíjjal tüntették ki a miskolci Szinvavölgyi Néptáncműhelyt, amely ezúttal a Kállai Kettős Néptáncfesztiválon bizonyí-
tott, Nagykállóban. Az együttes 46 táncosa Nézzenek oda! című műsorával mutatkozott be, négy új koreográfiával. Az előadás 
nyilvános főpróbáját a diósgyőri várban tartották, az Itthon vagy – Magyarország, szeretlek, Szeretlek, Miskolc rendezvényen. 
Az előadás koreográfusai Kiss Anita, Szilágyi Zsolt, Sánta Gergő és Maródi Attila. A zsűri a magas színvonalú bemutatkozást 
értékelte Nívódíjjal.                                                                                                                                                   FoTó: Mocsári L./archíV 
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Forró nyomon

a BaráThegyi
MajorságBaN

Ügyességi
           VerseNy

Közösségi, ügyességi programot rendeztek Szent Mihály napja al-
kalmából a Baráthegyi Majorság lakói. A házban hagyomány, hogy 
a jeles napról közösségi módon emlékeznek meg. A versengés egy 
hét állomásos, ügyességi pályán zajlott, amelyben volt labirintus, 
horgászat, szőlőevés hátra tett kézzel, de hajítottak dárdát, s a szelek-
tív hulladékgyűjtésben is megmutatták ügyességüket a résztvevők.

nő előzetes szóváltást követően kerítésléccel bántalmazott egy 
asszonyt. A kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást 
tanúsító 51 éves Sz. Lászlónét a kiérkező rendőrök elfogták és 
előállították. A Miskolci Rendőrkapitányság garázdaság bűn
tett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított ellene 

tűzhelyen felejtett olaj miatt gyulladt ki egy lakás, Szuhogyon 
pedig gázcsonknak tolatott este egy autó, a gázszivárgás miatt 
négy házból tíz felnőttnek és hat gyermeknek kellett ideiglene
sen elhagynia az otthonát.   

heTi horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Mostanában szerencsésebb, ha nem vitat-
kozik, és nem mond ellent a munkahelyén. Várjon türelemmel, az 
Ön véleménye is teret kap hamarosan. Hangulatát könnyen befo-

lyásolja a környezete, ha teheti, kerülje a negatív embereket.

Bika (04. 21–05. 21.) Figyeljen oda, kinek mit mond, mert a 
pletykálkodásból csak kára származhat. Párkapcsolata kezd ella-
posodni, és feltehetőleg ennek nem csak Ön az oka. Gondolja vé-

gig, tényleg jelenlegi partnere az, akit eddig keresett? 

Ikrek (05. 22–06. 21.) Egyre jobb a hangulata, mivel folyamato-
san használhatja kreatív oldalát, és a jobbnál jobb ötleteit bátran 
megvalósíthatja. Fontos, hogy megőrizze humorérzékét minden 

helyzetben. Egy régi családi problémája megoldódhat.

Rák (06. 22–07. 22.) A munkahelyén zajló változások nem érin-
tik, vagy jól jön ki belőlük. Akár magasabb pozícióba, fizetési be-
sorolásba is kerülhet. Magánéletében valaki kitartóan ostromol-

ja, de Ön egyelőre hajthatatlanul hűséges kedveséhez.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Legyen türelmesebb a hivatását ille-
tő kérdésekben, ha teheti, most ne kezdjen új dolgokba. Később 
tisztábban láthat. Párjával túlságosan szókimondó, nyers stílusa 

miatt könnyen veszekedésbe torkollhatnak együttléteik.

Szűz (08. 24–09. 23.) Olyan tippet kaphat, ami pozitív irányban 
mozdítja el pénzügyeit, ha jól használja fel. Szervezzen baráti ösz-
szejövetelt, a hét vége felé lesz mit ünnepelni. A felhőtlen szóra-

kozásnak csak párja kedvetlensége lehet akadálya.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Szinte betegesen irtózik minden újítás-
tól, pedig a változásoké a jövő. Ne aggódjon, ezeket is meg fogja 
szokni, mint az eddigi, először szokatlan átalakulásokat. Szerel-

me mindenben támogatja, bár nem mindig érti Önt.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Pénzügyei rendeződni látszanak, de 
meglehetősen lassan érkezik a megoldás. Végre nyugodtabban 
telnek napjai, így társa kevésbé elviselhető tulajdonságait is job-

ban tudja tolerálni, kapcsolatuk egyre jobban elmélyül.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Próbáljon meg túllépni végre a múlton, 
mert amíg a régi sérelmein rágódik, nem tud nyitni az új dolgok 
felé. Nyugodtan vágjon bele a felajánlott lehetőségbe. Kedvesé-

vel is akkor lesz igazán boldog, ha lezárja a múltját.

Bak (12. 22–01. 20.) A következő időszakban fontos lenne dip-
lomatikusabban viselkednie, mivel főnökeivel és a hatóságokkal 
szemben is Ön húzhatja a rövidebbet. Magánéletében komoly 

változásokat tervez, úgy érzi, eljött az ideje a családalapításnak.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Tervei véghezviteléhez nagy szüksége 
van a kitartására, mert több váratlan problémával is szembe kell 
néznie. Viszont támogatókra is számíthat, és partnere is igazi 

társként áll Ön mellett ebben a nehéz időszakban.

Halak (02. 20–03. 20.) Szokatlanul nagy kedvvel lát munkához 
a héten, és mindenkit igyekszik magával sodorni a környezeté-
ben. Munkatársai meglepetésére az egész kollektíva érdekeit 

szem előtt tartva sikeresen küzd a jobb körülményekért.

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!


