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Baloldali kavalkád II.
Még mindig nem dőlt el semmi. 

Hogy kik, kikkel és mit ünnepel-

nek, az még mindig a jövő zenéje. 

Pillanatnyilag csak az tűnik biztos-

nak, hogy a Schiffer András vezette 

LMP és a 4!K nevű formáció nem 

lép be a baloldali népfrontba, és 

nem lesz ott a közös október 23-ai 

ünneplésen. Az LMP kapcsán min-

denképpen meg kell említenünk, 

hogy a Baján megtartott utolsó ön-

kormányzati választáson egyetlen 

szavazatot sem kapott. Erre mond-

ta a nemzetáruló Szakasits Árpád 

egyenes ági leszármazottja, Schif-

fer András, arcán torz vigyorral, 

hogy ők legalább nem rontottak a 

korábbi eredményeiken… A válto-

zatos előéletű Schmuck Andor és az 

ő Magyarországi Szociáldemokrata 

Pártja, valamint Fodor Gábor, a Li-

berálisok elnöke tárgyalni akarnak. 

Ők nem szeretik a látszatmegol-

dásokat, valódi összefogásra vágy-

nak. Bajnai erre nem hajlandó, de 

az egyik társelnöke igen. Egyszó-

val, egyre zavaro-
sabb a helyzet, de 
ez szerencsére az 
ország sorsát nem 
befolyásolja. 

Amiben viszont 
tisztábban látunk, 
az a Tavares-jelentés. Eddig is nyil-

vánvaló volt, hogy az egykori kom-

munistából zölddé vált, teljesen je-

lentéktelen portugál parlamenti 

képviselőnek, Rui Tavaresnek vala-

ki fogta a kezét, miközben megírta 

zavaros és színvonaltalan jelentését 

a magyarországi demokrácia vég-

napjairól. Ez az iromány a nemzet-

árulás dokumentuma: a valódi szer-

zők Herczog Edit, Tabajdi Csaba és 

az MSZP többi EP-képviselője. Úgy 

tűnik, ez még Mesterházy Attilának 

is sok volt, mert az érintettek nem 

mehetnek vissza Brüsszelbe, miután 

nem indították őket újra.  
A lassan összeálló választási lis-

tákra még visszatérünk.
TÓTH GY. LÁSZLÓ

Ebben az évben és jövőre már közel 
egymilliárd forint áll rendelkezés-
re a Miskolctapolcai Strandfürdő 
fejlesztésére. 

A kormány döntése értelmében a 
2012-es minisztériumi maradványösz-
szegek terhére 420 millió forintot cso-
portosítanak át Tapolca fejlesztésére. 
A jövő évi, a költségvetési tervezetben 
előirányzott 500 millió forinttal együtt 
már közel egymilliárd forint áll ren-
delkezésre a fejlesztéshez.

Kriza Ákos polgármester elmond-
ta: a beruházás előkészítése jó ütem-
ben halad, elkészültek a tervek, az 
úszómedence és kiszolgáló létesít-
ményeinek kivitelezésére vonatko-
zó közbeszerzés pedig a végén jár. 
Az árajánlatok beérkeztek, az eljárás 
tárgyalási szakaszban van.

– Az első ütemben egy 50 x 25 mé-
teres medence épül meg, amely nem-
csak strandolásra, hanem nemzetközi 

úszó- és vízilabdaversenyek megtartá-
sára is alkalmas lesz – beszélt a konk-
rétumokról a polgármester. – Nyolc-
száz néző befogadására alkalmas lelátó 
is készül a medence mellett. A régi für-
dőépületeket teljesen felújítjuk, vala-
mint wellness-részleget is kialakítunk. 

A tervek szerint már jövőre el-
készülnek az első ütemmel. A má-
sodik (2014–2015) és harmadik 
(2015–2016) ütemben pedig újabb 
medencékkel és látványelemekkel 
bővül a strand.

A kormány megbízta a nemzet-
gazdasági minisztert, gondoskodjon 
arról, hogy a fejlesztés támogatásá-
hoz szükséges költségvetési forrás az 
ütemtervnek megfelelően rendelke-
zésre álljon. 

– Úgy tervezzük, hogy az egyes 
ütem megvalósításával párhuzamo-
san már folyjon a kettes előkészítése. 
És ami elkészült, azt át is adjuk, hogy 
minél hamarabb élvezhessék a mis-

kolciak a bővülő lehetőségeket. A vá-
ros polgármesterének és a kormány-
párti országgyűlési képviselőknek 
nagyon sok munkájuk van benne, 
hogy itt tart a fejlesztés – mondta el 
Sebestyén László, a fejlesztés minisz-
teri biztosa.

– Ha megkapjuk a választópolgári 
felhatalmazást, és a magyar gazdaság 
is tudja teljesíteni az elvárásokat, ak-
kor mindenképp végigvisszük ezt a 
kormány által is támogatott beruhá-
zást. Én személy szerint minden kö-
vet megmozgatok annak érdekében, 
hogy a kor követelményeinek meg-
felelő, élmény- és látványelemekkel, 
wellness-részleggel gazdagított, és 
energiatakarékos, tehát minimali-
zált költségekkel működő strandja 
legyen a miskolciaknak – szögezte le 
Sebestyén László.            FOTÓ: JUHÁSZ Á. 

Polgármester, országgyűlési kép-
viselők, közgyűlési frakcióvezetők 
láttak munkához szerda délben az 
Avason, a Szilvás utca egyik lakásá-
ban. Szimbolikusan és szó szerint 
is elkezdődött ugyanis a „fészekra-
kók” utáni takarítás Miskolcon.

Az első olyan lakásban kezdték 
meg a héten a „fészekrakók” utáni 
takarítást, amelynél az önkormány-
zat megvásárolta a követelést az OTP 
Banktól, és a végrehajtás után ön-
kormányzati tulajdonba kerülhetett 
az ingatlan. Ezen kívül 172 lakásról 
van még szó az önkormányzati kö-
vetelésvásárlás kapcsán, mondta el a 
helyszínen Kriza Ákos. Miskolc pol-
gármestere szerint ezekből idén – a 
december 1-jei, téli kilakoltatási mo-

ratórium kezdetéig –, még 35-40 la-
kás esetén zárulhat le a végrehajtás 
és kerülhetnek az önkormányzat tu-
lajdonába, a többi pedig jövőre. A la-
kásokat a MIK Zrt. kezeli ezek után 
és a lakásgazdálkodási rendelet alap-
ján adják majd ki. Elsősorban fiatal, 
friss diplomás házaspároknak. 

Mielőtt azonban idáig eljutná-
nak, rendbe kell tenni a lakásokat, 
ezt kezdték meg az elsőnél a polgár-
mester mellett Csöbör Katalin és Se-
bestyén László országgyűlési kép-
viselők, Kiss János a Fidesz, illetve 
Molnár Péter, a KDNP közgyűlési 
frakcióvezetője. Kriza Ákos szerint 

szimbolikus ez a munka, ugyanak-
kor a város tetterejét is bizonyítja. 
Érdeklődésünkre elmondta, a teljes 
felújítások nem fognak magas költsé-
get jelenteni a város számára, ugyan-
is a Start Közmunkaprogram kereté-
ben végzik majd el. 

A polgármester arra is kitért, fi-
gyelnek azokra, akiket ezekből a 
lakásokból kitesznek. A városnak 
minden eszköz a rendelkezésére áll, 
hogy megakadályozza a nem fizető, 
beilleszkedésre képtelen beköltöző-
ket abban, hogy „áttegyék a székhe-
lyüket” a város másik részébe. 

A lakásnál megjelent Tompa Sán-

dor és Varga Gergő, a DK önkor-
mányzati képviselői is, Kriza Ákos 
nekik is szerszámot adott, „érezze 
mindenki magáénak a rendterem-
tést” mondattal. Varga Gergő be is 
állt a tapétát vakarni.

Poczók Györgyné, az egyik szom-
széd megköszönte a város veze-
tőinek, hogy végre érdemi lépése-
ket tesznek a helyzet rendezésére. 
Ugyanakkor értetlenségének adott 
hangot, hogy mit keresnek ott azok, 
„akik betelepítették a »fészekrakó-
kat« Miskolcra és megkeserítették a 
lakosság életét”.

H. I. | FOTÓ: JUHÁSZ Á.
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Útlezárás, forgalomterelés
Miskolc polgármesteri hivatala tá-
jékoztatja a lakosságot, hogy 2013. 
október 19-én 14.00 órától október 
22-én 05.00 óráig teljesen lezárják 
a forgalom elől a Várközi L. utcát.

Az Északi Iparterület (Várközi L.– 
Rubik E. utca) csatornaépítési mun-

kálatai miatt ugyanis fel kell bontani 
a Várközi L. utca burkolatát és át kell 
vágni a közutat. 

– Az útlezárás ideje alatt a forga-
lomterelésre kijelölt útvonal: Sajószi-
geti u. – Besenyői u. – Repülőtéri u. 
mindkét irányban. Megértésüket kö-
szönjük – áll a közleményben. 

elindult a munka az első volt  
„fészekrakós” lakásban

Tapolca: eddig közel  
egymilliárd forint fejlesztésre
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Négyszeres 
látogatószám

Sikeres szezon 

a Selyemréti 

Strandon
Sikeres szezont zárt a megújult Selyemréti Strandfürdő, több mind négyszer any-

nyian választották július 7-től – az új fürdőrész próbaüzemétől – a szezon végéig ki-
kapcsolódásra a létesítményt, mint az előző év azonos időszakában. Mint Beke Ti-
bor, a Miskolci Turisztikai Kft. ügyvezetője elmondta, az idei szezonban annak 
ellenére is jelentősen nőtt a látogatók száma, hogy a bővítési munkák utolsó egy 
hónapjára, júniusban le kellett zárni az addig működő 50 méteres úszómedencét. 

A megnyitót követően folyamatosan indították az új szolgáltatásokat és él-
ményelemeket. Augusztus 8-tól már teljes üzemben, szezonális jegyárakkal vár-
ták a vendégeket, akik száma július 7-től a szezon végéig elérte a 89 ezret. A teljes 
vendégszám – január elsejétől szezonzárásig – jócskán meghaladta a százezret, szem-
ben az előző év azonos időszakában regisztrált 20-25 ezres látogatószámmal. 

– A miskolciak körében hamar népszerű lett a megújult Selyemréti Strandfürdő, 
és vendégeink, törzsvendégeink is elégedettek szolgáltatásainkkal. Nagy örömünkre 
idén sok külföldi látogatónk is volt, leginkább lengyelek és szlovákok. Népszerű volt 
az éjszakai fürdőzés is, ez reményeink szerint jövőre folytatódik. A kibővült szauna-
parkban nyáron még volt szabad kapacitás, de a téli időszak-
ban valószínűleg még többen keresik majd fel a szaunákat 
a Selyemréten – tette hozzá Beke Tibor.

T. Á. | FOTÓ: MINAP-ARCHÍV
Teljesítette október elejére a típus-
engedélyhez szükséges, összesen 
tizenegyezer kilométeres próbafu-
tást Miskolc új Skoda villamosá-
nak prototípusa, így ez már nem 
lehet akadálya a típusengedély 
megszerzésének. 

A Skoda 26 THU 3 típusjelű sze-
relvény egyedi, Miskolcnak gyártott, 
rajtunk kívül eddig senki, sehol nem 
tesztelte. – Prototípusnak, vagyis min-
tavillamosnak is ezért, az egyedi igé-
nyek alapján való gyártás miatt nevez-
zük. Mivel ilyen villamos még sehol 
nem fut a világon, a közlekedési ható-

ság előírta, hogy forgalomba helyezésé-
hez az elsőként érkezett szerelvénynek 
tízezer, majd ráadásként még ezer kilo-
métert kell futnia ahhoz, hogy utasokat 
szállíthasson – mondta el érdeklődé-
sünkre Pásztor Imre, a Miskolc Hol-
ding Zrt. kommunikációs vezetője.

A tízezer kilométer körülbelül any-
nyi, mint Miskolc és Los Angeles tá-
volsága. A ráadás ezer kilométer futása 
során pedig még több mint negyven-
szer láthattuk oda-vissza közlekedni 
az új villamost, amely október elejére 
teljesítette a kiszabott kilométereket

Pásztor Imre arról is szólt, hogy a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság össze-

sen harminchatféle vizsgálatot kér a 
Skoda villamosokkal kapcsolatban a 
típusengedélyhez. 

– Ez egy nagyon összetett dokumen-
tációs eljárás – csupán a jármű fékbe-
rendezésével kapcsolatban több vizs-
gálat lefolytatását is kéri a hatóság, s 
ezek mindegyikéről részletes jegyző-
könyv készül. A dokumentáció ösz-
szességében 80 százalékos készültség-
ben van, érdekessége, hogy a tesztek, 
vizsgálatok egy része Miskolcon, más 
részük pedig a Skoda gyárban, Pilsen-
ben zajlott – tette hozzá a kommuni-
kációs vezető.

TAJTHY Á.

A város területén, az önkormányzat kezelésé-
ben lévő utakon tavasztól őszig közel nyolcezer 
kátyút javítottak ki. Csaknem 17 ezer négy-
zetméternyi területen zajlott munkavégzés, 
ennek során 2600 tonna aszfaltot dolgoztak be. 
Az idei felújítási munkák 281 utcát érintettek 
Miskolcon.

– Az igen hosszúra 
nyúlt, rendkívül nagy 
csapadékkal és hőinga-
dozással járó tél után áp-
rilisban nagymértékű, a 
város egészére kiterjedő aszfaltozási munkák 
kezdődtek Miskolcon, melyek először a buszút-
vonalakat, a főutakat érintették. A nyár végén, 
az ősz folyamán, második ütemként a kátyú-
zások már a mellékutakat, a lakótelepi utakat 
is érintették. A város egészére kiterjedő útfel-
újítások, javítások során először körbevágták a 
kátyúkat, majd ezt követően a javításokat meleg 
aszfalttal végezték, amely tartósabb, időjárásál-
lóbb, mint a hideg aszfaltozás – tájékoztatott a 
Miskolc Holding Zrt., kiemelve: áprilistól októ-
berig közel 8000 kátyút javítottak, 2600 tonna 

aszfalttal, amire 150 millió forintot költött a vá-
ros.

Az utcák kiválasztásakor rendelkezésre állt a 
Városgazda útellenőri listája a hibás utakról, de 
a város kikérte az önkormányzati képviselők ja-
vaslatát, és kaptak lakossági jelzéseket is. A ká-
tyúzásra 1 év a garancia, és továbbra is minden 

javított kátyút GPS-koor-
dináta alapján nyilvántar-
tásba vesznek, ami a garan-
cia alapját képezi.

Az aszfaltozás idén 
szeptemberben – a me-
gyei városok közül egye-

dül Miskolcon – a Start közmunkaprogram kere-
tében is elkezdődött. Miskolcon 55 segédmunkás 
és 6 brigádvezető szakmunkás vesz részt a Start 
közmunkaprogramon belül az utak javításában, 
kátyúzásában.

A Start közmunkaprogramon belül külön al-
programot hoztak létre a szilárd burkolatú utak 
kátyúzására. Ez eddig 40 utcában, több mint 100 
tonna aszfalt bedolgozását jelentette. A Start-os 
kátyúzás, útkarbantartás – amely a nem aszfal-
tozott, murvás utakat is érinti – idén november 
végéig tart. 

Megkezdődtek az Avas Szálló állagmegóvá-
si munkái. A homlokzatot és az épület hát-
só alapját érintő felújítást a miskolci önkor-
mányzat mint résztulajdonos végezteti el.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala korábban levélben szólította fel az 
Avas Szálló tulajdonosait az épület állagának 
megóvására.

– Mivel a létesítmény egyik résztulajdono-
sa, beruházója évek óta nem végez semmilyen 
rekonstrukciót, ezért a másik résztulajdonos, 
a miskolci önkormányzat vállalta, hogy el-
végzi azokat a munkákat, amelyek megaka-
dályozzák a patinás épület állapotának továb-
bi romlását – nyilatkozta lapunknak Koczák 
Szilvia, a városháza szóvivője.

A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.  (MIK) 
a napokban megkezdte az egykori szálló 
homlokzatának állványozását, a munkálatok 

során megerősítik és felújítják a homlokzatot, 
megtámasztják az épület hátsó részének alap-
ját. A szóvivő tájékoztatása szerint korábban 
a Koós Károly Építőipari Szakközépiskola és 
Szakiskola diákjai úgynevezett falkutatást vé-
geztek, feltárták az eredeti vakolatszintet, s a 
későbbiekben is bekapcsolódnak a felújításba. 
A díszítőelemek felújítását, illetve készítését 
az Eötvös József Építőipari, Művészeti Szak-
képző Iskola diákjai vállalták. 

A tervezett munkáknak – legalábbis első 
körben – nem része az új nyílászárók beépí-
tése, az ablakokba képzőművészeti alkotások 
kerülnek a Miskolci Galéria támogatásával. 
Kákóczki András, a galéria első embere szep-
tember végén azt mondta, a street art jellegű 
kiállítás Urbán Tibor ötlete alapján valósul 
meg, várhatóan október végén az Avas Szálló 
ablakait 26 miskolci, Miskolchoz kötődő mű-
vész festménye díszíti majd. 

T. Á. | FOTÓ: MOCSÁRI L.

Város

Sikeres szezon
Sikeres szezon

a Selyemrétia Selyemrétia Selyemréti

y-y-y
nyian választották július 7-től – az új fürdőrész próbaüzemétől – a szezon végéig ki-
kapcsolódásra a létesítményt, mint az előző év azonos időszakában. Mint Beke Ti-

vendégszám – január elsejétől szezonzárásig – jócskán meghaladta a százezret, szem-

3  

berig közel 8000 kátyút javítottak, 2600 tonna végéig tart. 

Közel háromszáz 
utcában kátyúztak

nem fut a világon, a közlekedési ható

aszfalttal, amire 150 millió forintot költött a vá-

150 millió útjavításra

MEGKEZDTE 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 
AZ ÁLLAGMEGÓVÁST!

Avas 

Szálló:

TELJESÍTETTE A PRÓBAFUTÁST 
MISKOLC ÚJ VILLAMOSA

E A PRÓBAFUTÁST
„Elért volna 

Los Angelesig”
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Tavasszal Miskolc legszebb zöld 
homlokzatára hirdetett pályázatot a vá-
ros, szerdán pedig magán- és intézmé-
nyi tulajdonban lévő felületek zöldítésé-
re tett közzé kiírást az önkormányzat.

Pfliegler Péter alpolgármester el-
mondta, a meglévő zöldfelületek meg-
tartása mellett az elkövetkező években 
a függőleges felületek – falak, kerítések, 
támfalak – zöldítését ösztönöznék, az-
zal a céllal, hogy Miskolc pár éven belül 
a zöld falak és homlokzatok városa le-
gyen. Ennek elősegítésére hirdet újabb 
pályázatot a város.

– Magánszemélyek és intézmények 
pályázhatnak, akik a tulajdonukban 
vagy kezelésükben lévő felszíneket 
szeretnék kúszónövényekkel bezöldí-
teni. Akinek nem tulajdona az ingat-
lan, a tulajdonos engedélyével nevez-
het. A másik feltétel, hogy legalább öt 
évig fenn kell tartani a zöld homlokza-
tot – ismertette a részleteket Pfliegler 
Péter. Nyereségorientált szervezetek 

és vállalkozások nem pályázhatnak. 
A növényanyagot az önkormányzat 
térítésmentesen bocsátja a sikeres pá-
lyázók rendelkezésére. A pályázatokat 
november 18-ig lehet beadni, a részle-
tes tudnivalók a miskolc.hu honlapról 
tölthetők le.

A tavasszal meghirdetett „Miskolc 
legszebb zöld homlokzata” című pályá-
zatnak nemrég volt az eredményhirde-
tése, a fotók jelenleg is megtekinthetők 
a városháza aulájában.

Ó   KAD K  

Brüsszeli jutalomúton jártak a várostörténeti vetélkedő idei győztesei, 
felkészítő tanáraikkal. A „nagyoknál” az Avasi Gimnázium nyert, a fia-
taloknál pedig megvédte tavalyi elsőségét a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola lány hármasa, Tamás Anett, Dendők Bianka és Sipos Anna. 

A lányok elmondták, Brüsszel köz-
pontjában laktak, így sok mindent 

láthattak a városból. – A Pisilő fiúcs-
ka, az Atomium, a Mini Európa mind 

nagyon szép volt, ez utóbbi volt a ked-
vencünk, itt az európai országok egy-
egy nevezetességét láthattuk kicsi-
nyítve – sorolták.

A csapat felkészítő tanára, Lencsés 
Ágnes elmondta, küldetésének tekin-
ti Miskolc értékeinek megismerteté-
sét. – Legalább az itt élők tudják, miért 
lehetünk büszkék Miskolcra! – hang-
súlyozta. A verseny szervezője, Fo-
dor Zoltán önkormányzati képviselő 
köszönetet mondott a gyerekeknek 
és felkészítőiknek, a kérdéseket ötö-
dik éve összeállító Dobrossy István-
nak, valamint a társrendező MIKOM 
Miskolci Kommunikációs Nonprofit 
Kft.-nek is. – Fontosnak tartom a kul-
túra támogatását, ebben a versenyben 
olyan dolgokat tanulnak meg a diá-
kok a vetélkedő során, hogy akár ide-
genvezetők is lehetnének Miskolcon – 
emelte ki a képviselő.

Október 21-én elkezdődnek a Se-
lyemréti Strandfürdő 50 méteres 
úszómedencéjének téliesítési mun-
kálatai, sátor kerül az úszómedence 
fölé. A munkálatok befejezése után, 
október 28-ától az idén megújult 
Selyemréti Strandfürdő újra várja 
a kikapcsolódni, sportolni vágyó-
kat. Pásztor Imre, a Miskolc Hol-
ding Zrt. kommunikációs vezetője 
elmondta: a strandszezon szeptem-
ber 1-jével véget ért, ettől kezdve 

az első, 50 méteres úszómedence, a 
dögönyöző és az ülőmedence várta 
a látogatókat, a nyári épületben pe-
dig egy büfé üzemelt. A téliesítési 
munkák miatt, október 21-étől 27-
ig a strandfürdő zárva tart, ekkor 
kerül a sátor az úszómedence fölé, 
melynek javítása is megtörténik, 
a medence gépészeti karbantartá-
sát is elvégzik. Az érvényes bérlete-
ket egy héttel meghosszabbítják, a 
munkálatok miatt.

tölthetők le.
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úszómedencére
Selyemréten

 kerül az

Miskolci NaplóMiskolci Napló

Hagyományteremtő céllal rendezték meg múlt 
szombaton az I. Diósgyőri Napot a 21-es Számú Ál-
talános Iskola udvarán. A rendezvény részeként 
adták át azt a játszóteret, melyet a lakossá-
gi igények alapján Kovács László önkor-
mányzati képviselő mintegy másfél 

millió forintos támogatással 
készíttetett el.

– Ennek a területnek én nemcsak önkor-
mányzati képviselője, hanem háziorvosa is 
vagyok. Ezelőtt körülbelül egy fél évvel kis-
mamák kerestek meg itt, hogy a valamikori 
játszóteret – melyet már csak egy régi hinta 
jelölt – nem lehetne-e pótolni. Az ötletet min-

denképpen támogatandónak tartottam, így 
épülhetett meg az új tér, mindenki örömére – 
mondta el Kovács László.

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere hang-
súlyozta, a képviselő olyan fejlesztést finan-
szírozott, amelyre valóban a lakótelepnek, a 

helyi közösségnek volt szüksége. Elmondta, 
Miskolc kiemelt feladatának tekinti azon te-
rek, közösségi helyszínek felújítását, ahol a 
gyermekek időt töltenek.

A Diósgyőri Nap programjai között szere-
pelt zumba-, jiu jitsu- és amerikaifoci-bemu-

tató, a kicsiket arcfestéssel, ugrálóvárral és 
színes játékokkal várták. Voltak sportprog-
ramok, a délelőtti disznóölés jóvoltából hurka 
és kolbász is került az asztalokra, emellett gu-
lyásfőző versenyen is kipróbálhatták magukat 
a helyiek.

készíttetett el.készíttetett el.

– Ennek a területnek én nemcsak önkor- denképpen támogatandónak tartottam, így helyi közösségnek volt szüksége. Elmondta, tató, a kicsiket arcfestéssel, ugrálóvárral és 

Kiemelt feladat a közösségi helyszínek felújítása
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homlokzatára hirdetett pályázatot a vá
ros, szerdán pedig magán- és intézmé
nyi tulajdonban lévő felületek zöldítésé
re tett közzé kiírást az önkormányzat.

mondta, a meglévő zöldfelületek meg
tartása mellett az elkövetkező években 
a függőleges felületek – falak, kerítések, 
támfalak – zöldítését ösztönöznék, az
zal a céllal, hogy Miskolc pár éven belül 
a zöld falak és homlokzatok városa le
gyen. Ennek elősegítésére hirdet újabb 
pályázatot a város.

pályázhatnak, akik a tulajdonukban 
vagy kezelésükben lévő felszíneket 
szeretnék kúszónövényekkel bezöldí
teni. Akinek nem tulajdona az ingat
lan, a tulajdonos engedélyével nevez
het. A másik feltétel, hogy legalább öt 
évig fenn kell tartani a zöld homlokza
tot – ismertette a részleteket Pfliegler 
Péter. Nyereségorientált szervezetek 

Új piacon árusíthat-
nak az őstermelők a 
Mátyás király utcán, 
az iskola és az élelmi-
szerbolt szomszédságá-
ban. – Választási ígére-
tem volt a kis vásárhely 
kialakítása, hiszen 
évek óta a földön, 
asztalokon árulták 
a portékát a terme-
lők. A fedett helyen 
4-5 árus fér el, a 
piac nemrégiben 
nyitott, így már 
kulturált körülmé-
nyek között árul-
hatnak az eladók – 
mondta el Kovács 
Józsefné Budai 
Mária, a terület ön-
kormányzati képviselője.

Mint megtudtuk, a körzetben 
új játszóteret kapott a Dóczy Jó-
zsef utca, itt csúszdát, hintát és ho-
mokozót alakítottak ki. A Szepes-
sy Pál utcai létesítményben a régi, 
balesetveszélyes hinta újult meg, 
a Fábián kapuban található, közel 

harmincéves játszótér régi elemeit 
pedig lefestették, s itt is új csúsz-
dán és homokozóban játszhatnak a 
gyerekek. – A beruházásokat kép-
viselői keretemből készíttettem, 
összesen közel hárommillió forint 
értékben – tette hozzá a képviselő.

FOTÓ: JUHÁSZ Á.

az őstermelőknek
a gyerekeknek

az őstermelőknekaz őstermelőknekÚj piac
Új piacon árusíthat

a gyerekeknek
Új piac
játszótér

A zöld
falak
és homlokzatok
városa

pelt zumba-, jiu jitsu- és amerikaifoci-bemu a helyiek.

Újra lehet 
pályázni

az első, 50 méteres úszómedence, a 
dögönyöző és az ülőmedence várta 
a látogatókat, a nyári épületben pe-
dig egy büfé üzemelt. A téliesítési 
munkák miatt, október 21-étől 27-
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úszómedencére
nagyon szép volt, ez utóbbi volt a ked-
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r sszelben jártak a legjobbak
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Kilencedik alkalommal rendezte meg a Miskolci Nemzeti Estélyt a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) miskolci csoportja október 15-én este a 
Művészetek Házában. Az ünnepi eseményen megemlékeztek az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc eseményeiről, a miskolci csoport 20 éves jubileu máról, 
s a hagyományoknak megfelelően átadták a Kartal–Veczán-díjat is. 

Az esemény elején Alakszainé 
Oláh Annamária, a KÉSZ miskol-
ci elnöke és Galgóczy Gábor alel-
nök adott át elismeréseket a miskolci 
szervezet elmúlt húsz évét meghatá-
rozó személyeknek, s Osztie Zoltán, 
a Keresztény Értelmiségiek Szövet-
ségének országos elnöke mondott 
ünnepi beszédet. Az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc emlékéről, 
örökségéről szólva elmondta: Mind-
szenty József pontosan tudta, hogy 
semmilyen diktatúrával nem szabad 
kompromisszumot kötni, és a tör-
ténelem később a bíborost igazol-
ta. Egy tévedése azonban mégis volt 
– ő még bízott a Nyugat segítségé-

ben. Ma már látjuk, sajnálatos mó-
don tévedett. A mi életünk tanulsága 
az, hogy ha a magyar magának nem 
híve, akkor nincs jövője – hangsú-
lyozta Osztie Zoltán. 

A beszédet követően átadták a 
2013-as Kartal–Veczán-díjakat: az el-

ismerésben ezúttal Sasvári István ok-
leveles villamosmérnök és Kocziszky 
György egyetemi tanár részesült. 

Az ünnepségen fellépett a Lévay Jó-
zsef Református Gimnázium Kösön-
tyű néptáncegyüttese, az Éltető Lé-
lek Irodalmi Kör, és Horváth Ádám, 
a Miskolci Szimfonikus Zenekar és a 
Miskolci Kulturális Központ első em-
bere is, aki ezúttal Szakcsi Lakatos Bé-
lával közösen teremtett fantasztikus 
hangulatot a Művészetek Házában.

TAJTHY Á. | FOTÓ: MOCSÁRI L.

Húsz éve adnak értéket és mértéket 
Ünnepeltek a miskolci keresztény értelmiségiek

Veczán Pál Egyházzenei 
Kórustalálkozó
Huszadik alkalommal rendezik 
meg idén október 17–20. között a 
Veczán Pál Egyházzenei Kórusta-
lálkozót. A programsorozat csü-
törtökön kezdődött és vasárnapig 
Miskolc négy különböző felekeze-
tű templomában folytatódik.

A kórustalálkozó néhai Veczán 
Pál evangélikus esperes kezdemé-
nyezésére született meg azzal a cél-
lal, hogy egyházi zenét éneklő kó-
rusok bemutathassák tudásukat.

A jubileumi rendezvény alkal-
mából a szervezők – Veczán Pálné 
Judit asszony, néhai Veczán Pál es-
peres özvegye, a Miskolci Kulturá-
lis Központ Nonprofit Kft. vezeté-

se és 

munkatársai, a miskolci kórusok 
vezetői és tagjai – különösen nagy 
erőfeszítéseket tettek, hogy a Mis-
kolcon, a megyében, a régióban és 
a határon túli egyházközségek kü-
lönböző felekezetű templomaiban 
szolgálatot végző lelkes amatőr kó-
rusok közül minél többet vendégül 
láthassanak Miskolcon. Idén több 
külföldi kórus is jelezte részvéte-
li szándékát, s ezzel a Veczán Pál 
Egyházzenei Kórustalálkozó nem-
zetközivé válhat.

A fellépések helyszínei: október 
19. – Győri kapui református temp-
lom, október 20. – Kossuth utcai 
református templom. A koncer-
tek – melyekre a belépés díjtalan – 
minden alkalommal délután 4 óra-
kor kezdődnek.

A legendás Illés zenekar basszusgi-
tárosa, Szörényi Szabolcs volt a Mis-
kolci Illés Klub vendége nemrégiben, 
a Gárdonyi Művelődési Házban. 

Az elmúlt években sok ismert ze-
nész, előadóművész járt a Miskol-
ci Illés Klubban, amely októbertől a 
Gárdonyi Művelődési Házban tartja 
rendezvényeit. A nyolcadik évadját 
kezdő klub technikai okokból tette 
át ide a székhelyét, nemrégiben Szö-
rényi Szabolcs is részt vett egy telthá-
zas „klubfoglalkozáson”.

A legendás zenész elmondta, 70 
éves, élvezi a nyugdíjas éveket, de 
zenekarával szívesen játszanak még 
most is. Kiemelte, nagyon jólesik 
neki, hogy ilyen sokan szeretik a klu-
bot, a zenekart Miskolcon is. A mai 
magyar zenéről szólva Szörényi Sza-
bolcs elmondta, a zenei életben most 

is számos tehetség van. Nagyon sok 
tehetségkutatón mérhetik össze tu-
dásukat a fiatalok, ám úgy vélte, ezek 
a dalok nem biztos, hogy évtizedek 
múltán is fennmaradnak.  

A zenét természetesen a Miskolci 
Illés Emlék Zenekar szolgáltatta, s 
néhány dal erejéig a vendég is fellé-
pett saját zenekarával.

KISS J. | FOTÓ: MOCSÁRI L. 

„Lökd ide a sört!”„Lökd ide a sört!”

Miskolci Illés Klub Szörényi Szabolccsal

Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 57. év-
fordulójának tiszteletére 
hirdetett városi versmon-
dó verseny döntőjét ren-
dezték meg csütörtökön 
a Szabó Lőrinc Idegeny-
nyelvű Könyvtárban. Ti-
zenkét középiskola tizen-
nyolc diákja jelentkezett a megmérettetésre. A versenyzők neves zsűri 

előtt szavalhatták el a költeményeket, így Csorba Piroska író, költő el-

nöklete alatt pontozta a hallottakat Óvári Zsuzsanna, a polgármesteri 

hivatal humán főosztályának vezetője, Serfőző Simon, Radnóti- és József 

Attila-díjas költő, Fecske Csaba, szintén József Attila-díjas költő, vala-

mint Szűcs Tamás, a Földes Ferenc Gimnázium magyartanára. Minden 

nevezett versenyző könyvjutalomban részesült, az első három helyezett 

pedig az október 23-i központi városi rendezvény alkalmával veheti át 

nyereményét. A legjobb szavaló a Művészetek Házában, az október 23-át 

ünneplő közönség előtt is elszavalhatja itt előadott versét.

Városi szavalóverseny  
’56 tiszteletére
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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 22-én, (kedd)  

9–12 óráig

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”

BONYHÁDI EDÉNYEK  
SZÉLES VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!

A Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány egészséghetet 
szervez. Az egészséghét programjai nyilvánosak és ingyenesek. Íze-
lítő a programokból:

2013. október 24., csütörtök.
Helyszín: ITC-székház, (Miskolc, Mindszent tér 1.)
09.00–14.00  Egészségügyi szűrések: vércukorszint, arteriográfia 

(nyaki és  szívkoszorús erek szűkületének vizsgálata), 
hallásvizsgálat, látásvizsgálat. Hangulati állapotfel-
mérés Molnár Erzsébet mentálhigiénikussal. 

15.00–16.00  Relaxáció a hangtálak és gongok világában – Hangte-
rápiás bemutató előadás Varga-Andrási Gáborral.

16.30–17.30  Művészetterápiás lehetőségek a lelki egészség 
megőrzésében – Zeneterápiás bemutató előadás Kósa 
Györggyel. 

2013. október 25., péntek.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (Miskolc, Görgey u. 11.)
16.00–17.00  Út a boldogsághoz – stressz, stresszkezelés – Előadás 

Székely Andrással, a Semmelweis Egyetem Magatartás-
tudományi Intézet munkatársával.

17.15–18.45   Hogyan segíthetünk? – Kerekasztal-beszélgetés az 
öngyilkosság megelőzése érdekében. Résztvevők: dr. Hin-
talan Ádám (háziorvos), Horváth József (festőművész), 
Jacsó József (tanácsadó szakpszichológus), Molnár Er-
zsébet (mentálhigiénikus), dr. Furmanné dr. Pankucsi 
Márta (szociológus), dr. Tuzson Rita (pszichiáter). Mode-
rátor: Mács Ildikó (Kossuth Rádió szerkesztő, tudósító)

A programokkal kapcsolatos bővebb információkért írjon nekünk a 
612.lelki.miskolc@gmail.com e-mail címre.
TAPASZTALATTAL A KRÍZISBEN LÉVŐKÉRT - MISKOLCON / TÁMOP-6.1.2-11/1.-2012-0887

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

Miskolczi

Ínyenc kolbász
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Október végén zárul a Drogambulancia 
Alapítvány és a B.-A.-Z. Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet Kapaszko-
dó című, uniós finanszírozású 
projektje, melyet még tavaly év 
elején indítottak előze-
tesben lévő, fiatalkorú 
és női fogvatartottak 
számára. 

Lengyel Anett, a pro-
jekt szakmai vezető-
je elmondta, alapos szűrést követően, közel 
hetvenen kerültek be a programba. Ők 19 hó-
napon keresztül egyéni foglalkozásokon vet-
tek részt. Négy mentor járt hozzájuk havonta, 

emellett pszichológus és fejlesztő pedagógus 
is foglalkozott a fiatalkorú és felnőtt fogva-
tartottakkal, egyéni és csoportfoglalkozások 
során.

A projekt szakmai vezetője ki-
emelte, a vállalás szerint a cso-

portot el kellett vinni 
odáig, hogy 60 százalé-
kuk sikeresen teljesítse az 
egyéni fejlesztési tervét. 

Ezt az arányt sikerült túl-
szárnyalni, a közel 70 főből 
55-en – tehát a 80 százalé-
kuk – sikeresen teljesítet-
ték a programot.

– A legnagyobb hozama 
a reintegrációs programoknak, hogy erősítik 
a fogvatartottak civil életbe, munkába való 
visszatérését a szabadulás után – ezt már Joó 
László ezredes, a Megyei Büntetés-végrehaj-

tási Intézet parancs-
noka tette hozzá. El-
mondta, a program 
segít abban is, hogy 
csökkentsék az úgy-
nevezett börtönár-
talmakat – az 
izoláltságot, a 
kapcsolatok 
„leépülésé-
nek” esélyét. 
KUJAN I. 
FOTÓ: 
JUHÁSZ Á. 

MENTORÁLÁSI           PROGRAM A BÖRTÖNBEN

Újraindult a korábban már sikere-
sen működő Szomszédok Egymá-
sért Mozgalom, melynek célja, hogy 
a lakók is hozzájáruljanak az élhető, 
nyugodt és biztonságos környezet 
megteremtéséhez. Ebben segítsé-
gükre van a Miskolci Önkormány-
zati Rendészet, valamint a polgár-
őrség is.

A mozgalom keretében előadáso-
kat szerveznek, melyeken tájékoztat-
ják a lakókat, mire kell figyelniük, ho-
gyan segíthetnek szomszédjaiknak, 
emellett szórólapokkal és ismeret-
terjesztő kiadványokkal is felhívják 

a miskolciak figyelmét a lé-
nyeges szempontokra.

Vincze Csaba, a Miskolci 
Önkormányzati Rendészet 
vezetője elmondta, a leg-
főbb céljuk megismertetni 
a lakosokkal a bűnmegelő-
zéssel kapcsolatos fontos 
tudnivalókat, hogy tenni 

tudjanak önmaguk biztonságáért, a 
nyugodt lakhatásukért.

– A program lényege, hogy a szom-
széd jelezze, ha bajt észlel, mi pedig 
intézkedünk, jelezzük a problémát a 
rendőrség felé. Fontos ugyanakkor a 

megelőzés is. Sokan ismerik ingyene-
sen hívható, 80/460-046-os telefon-
számunkat is, és egyre többen hívják. 
Célunk, hogy a miskolciak érezzék, 
mögöttük állunk – hangsúlyozta az 
önkormányzati rendészet vezetője.

A Bűnmegelőzési Centrum Köz-
hasznú Polgárőr Egyesület elnöke, 
Cseh László kiemelte: oda kell figyel-
ni egymásra az „egy mindenkiért, 
mindenki egyért” elvén, mert – mint 
mondta –, ha a szomszédunk bajba 
jut, akár mi is lehetünk a következők. 
Ezért élesztették újra a SZEM-et.

                  S. P. | ARCHÍV FOTÓ

„Egy mindenkiért,        mindenki egyért”

A magyar és a román hatóságok közös nyomozásának 
köszönhetően fogták el azokat a román állampolgár-
ságú férfiakat, akik a bizonyítékok alapján megalapo-
zottan gyanúsíthatók azzal, hogy három évvel ezelőtt a 
Gyár utcában kiraboltak és súlyosan megvertek egy 70 
éves férfit, aki kórházba szállítását követően belehalt 
sérüléseibe.

A bűncselekmény részleteiről október 10-én Miskolcon 
nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Vereckei Csaba me-
gyei rendőrfőkapitány és  Mircea Marius Negrut rendőr-

ezredes, román belügyi attasé. Mint mondták, a nyomo-
zás folyamatosan zajlott, a megyei rendőr-főkapitányság 
és főügyészség szorosan együttműködött a román társ-
hatóságokkal, többször egyeztettek. – A kitartó munka 
eredményeként a nyomozás során beszerzett bizonyíté-
kok alapján a bűncselekmény elkövetésével H. R. 39 éves, 
H. L. 33 éves, valamint L. Gy. 27 éves román állampolgár-
ságú férfiak gyanúsíthatóak, akik kihallgatása nemzet-
közi jogsegély keretében – a magyar és a román ügyészi 
szervek közreműködésével – a közelmúltban megtörtént 
– mondta Vereckei Csaba.

A GYÁR UTCAI GYILKOSOKAT

a rendőrséga rendőrséga rendőrség
HÁZHOZ MEGY

Miskolc több városrészében, illetve 
a környező településeken is felkeresik 
az idős embereket a Miskolci Rend-
őrkapitányság szakemberei a közel-
jövőben. A „Házhoz megy a rendőr-
ség” elnevezésű program keretében 
a rendőrök elsősorban a kimozdul-
ni nem, vagy csak nehezen tudó idős 
embereknek adnak vagyonvédelmi, 
bűnmegelőzési tanácsokat az önkor-
mányzatok, családsegítő központok 
együttműködésével.  

A legutóbbi ilyen rendezvényt a 
lyukóvölgyi közösségi házban tar-
tották, a Miskolci Rendőrkapitány-
ság Vasgyári Rendőrőrsének szer-
vezésében. A felvilágosító akció fő 
célja, hogy az idősek megismerjék a 
korosztályukat leginkább fenyege-
tő bűncselekményeket, az 
áldozattá válás reális koc-
kázatait, a meg-
előzés módjait, 
lehetőségeit.

Nem látta bizonyítottnak a bíróság 
a közösség elleni erőszak vádját abban 
az ügyben, melyben évekkel ezelőtt 
Miskolcon egy autót támadtak meg a 
romák. Az október 8-iki, másodfokú 
ítélet szerint „csak” garázdaságban és 
egyéb bűncselekményekben lehet el-
ítélni őket. 2009. március 15-én Mis-
kolc egyes, romák lakta területein, így 
a Muszkás oldal – Békeszálló részeken 
olyan hírek terjedtek, hogy nemzeti 
radikálisok a romák megtámadására 

készülnek. A hír hatására a vádlottak 
több társukkal összegyűltek botokkal, 
kövekkel felfegyverkezve. Megállítot-
tak egy autót, amit többször is láttak 
elhaladni az utcán, majd nekitámad-
tak. Az autó vezetője elmenekült a 
helyszínről. A kiérkező rendőrök őri-
zetbe vették a vádlottakat, s egyebek 
mellett lefoglaltak ütő, vágó eszkö-
zöket, melyek egyikén – egy 150 cm 
hosszú boton – „Halál a magyarokra” 
felirat szerepelt.                                     H. I. 

Enyhítették az autóra 
támadó romák büntetését
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129 éve, 1884. október 13-án az 1864-ben alapított 
Borsod-Miskolci Gőzmalom leégett. A 110 munkást 
foglalkoztató üzem évente 150 ezer mázsa lisztet ál-
lított elő. Egy év alatt megtörtént a helyreállítás, s az 
új gőzgépek beszerelésével teljesítménye 250 ezer má-
zsára nőtt.

230 éve, 1783. október 14-én született Palóczy Lász-
ló, aki a város szülöttje és halottja (szülőháza és ava-
si kriptája-síremléke között alig kétszáz méter a tá-
volság). Alispánként három reformországgyűlésen 
is képviselte városunkat, majd a szabadságharc alatt 
végig követte a kormányt, s annak utolsó ülését is ő 
zárta be. Az 1861. évi országgyűlést mint korelnök 
nyitotta meg. „Ő volt az első, aki magyarnak magyar 
nyelven szerkesztett törvényeket.” Ez 1844. novem-
ber 13-án történt, amelyet az országgyűlés 2011-ben 
a magyar nyelv napjává nyilvánított.

HÉTFORDULÓ

Múlt és jelen

A XX. század első éveiben készült képeslap Szőke Pál bútorgyárát mutatja, 
amely az akkori Hunyadi utca páratlan oldalának utolsó két telkét építet-
te egybe. Már a századforduló előtt is asztalosműhely és kaptafagyár állt itt, 
s mivel ez a város vége volt, embereket nem zavart, legfeljebb a Szinva vizét 
bőrkikészítéshez használó tímármestereket. A gyár területe ma a Malomszög 
utcai bérházzal szemben, a Dísz téri szökőkút helyén azonosítható. Szőke Pál 
műhelye volt az „első gőzerőre berendezett ajtó, ablak és műbútorgyára Mis-
kolczon”, amely már 1895-ben reklámozta termékeit a sajtóban. A gyárban 
többször is pusztított a tűz, ezt követően a tulajdonosok mindig változtak.

DOBROSSY. I. | FOTÓ: MOCSÁRI L., KÉPESLAP: SÁFRÁNY GY. J.

Névadó – Nagy Imre
Nagy Imre 1896. jún. 7-én született Kaposvá-

ron. Felső kereskedelmi iskolát végzett, majd 
lakatosmesterséget tanult. 1914-ben bevonult 
katonának és orosz hadifogságba esett. 1918-
ban belépett az oroszországi Kommunista 
Párt Magyar csoportjába és a Vörös Hadse-
reg tagjaként harcolt. Hazatérte után (1921) So-
mogyban szervezte a földmunkásmozgalmat. 
1928-ban Bécsbe emigrált. 1929-ben visszatért a 
Szovjetunióba és a moszkvai Agrártudományi Inté-
zet, majd a Központi Statisztikai Intézet munkatársa lett. 
A II. világháború idején a magyar nyelvű Kossuth Rádió 
egyik vezetője Tbilisziben. 1944 végén hazatért Magyar-
országra, 1944. december 22-től 1945. november 12-ig 
földművelésügyi, november 15-től 1946. március 20-ig 
belügyminiszter. 1950. december 18-tól 1952-ig élelmezé-
si miniszter, 1948-ban az országgyűlés elnöke. Megszakí-
tásokkal 1948–1956 között a közgazdasági egyetemen is 

tanított. Egy rövid időre megszűnt a vezető szerepe 
a pártban a mezőgazdaság szocializálásával kap-

csolatos ellenvéleménye miatt, 1953-tól majd-
nem két évig miniszterelnök. A törvénytelen 
bebörtönzések feloldása, a kitelepítések meg-
szüntetése és hatálytalanítása, az életszínvonal 
emelésére tervezett intézkedései szembeállítot-

ták a Rákosi–Gerő-féle személyi kultusszal. 1955 
áprilisában megfosztották tisztségétől és kizárták 

a pártból. 1956. október 24-től ismét miniszterelnök a 
szovjet csapatok bevonulásáig. Kormánya visszaállította 
a demokratikus koalíciós rendszert, semlegesnek nyilvá-
nította Magyarországot. A forradalom leverése után a Ká-
dár-kormány bíróság elé állította, halálra ítélték és 1958. 
június 16-án kivégezték. Miskolcon 2006-ban neveztek el 
utcát róla a belvárosban. A Kazinczy és a Szentpáli utcá-
kat összekötő, a sétálóutcával párhuzamos út őrzi a forra-
dalom mártír miniszterelnökének a nevét. 

Anno írták…  
1888. október elején érkezett Miskolcra Albert Edward 

angol trónörökös, walesi herceg, később VII. Edward né-
ven angol király (1841–1910). A kor szokása szerint Fe-
renc József osztrák császár és magyar király a Miskolcon 
állomásozó 12-ik huszárezredet „adományozta” neki. A 
herceg vonattal érkezett Miskolcra, a Gömöri pályaud-
varra.  Egy katonai gyakorlat megtekintése után a Három 
Rózsa szállodába vonult, ahol már minden kényelemmel 
előkészítettek számára 7 szobát. Este 60 személyes foga-
dás volt a szállodában, miközben a városlakók az utcára 
tódultak. A trónörökös „sürgönyt váltott” a császárral, 
amelyben kölcsönösen megdicsérték egymást, másrészt 
a miskolciak fogadását, a város hangulatát. A Borsodme-
gyei Lapok 1888. október 2-ai és 3-ai számai, valamint a 
fővárosi Vasárnapi Újság szerint Albert Edward elragad-
tatással beszélt Miskolcról. 
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Október 25-én a miskolci munkások de-
monstrációval kívánták nyomatékosítani a 
követelései ket. Először a Nehézszerszám-gép-
gyár dolgozói indultak meg, majd csatlakoz-
tak hozzájuk a DIMÁVAG és a Lenin Kohászati 
Művek munkásai is.

Eredetileg a város központjában lévő Búza tér 
lett volna a tömeg úti célja, a szervezők azonban 
el akarták kerülni az összetűzést a közelben szé-
kelő ÁVH-val. Fekete Simon diákparlamenti el-
nök és a városi pártbizottság között lefolytatott 
tárgyalás eredményeképpen, a tömeget az Egye-
temvárosba irányították, ennek érdekében mo-
toros egyetemistákat indítottak a felvonulók elé.

Útközben nagy számban csatlakoztak a tünte-
tőkhöz a város lakosai, végül már hatalmas, 35-
40 ezres tömeg hömpölygött az utcákon. A la-
kások ablakaiban is megjelentek a nemzetiszínű 
zászlók, és a sokaságban is rengeteg háromszínű 
lobogó tűnt fel. 

Az Egyetemvárosban már szervezetten fogad-
ták az odaérkező tömeget. A nagyelőadó tetejéről 

Dornbach Gyula köszöntötte az egybegyűlteket, 
majd ismertették a forradalmi követeléseket. A 
debreceni egyetemisták pontjait a városból ér-
kező Galánffy Lajos, a miskolci Zenekonzerva-
tórium igazgatója ismertette, majd hozzáfűzte 
ehhez a konzervatórium követeléseit is. A mis-
kolci diákparlament 11 pontos felhívását Rácz 
Károly hallgató, a DIMÁVAG 12 pontos kiáltvá-
nyát Papp Miklós anyagbeszerző, üzemi mun-
kástanácstag olvasta fel. A felszólalók között volt 
Zombori Sándor alezredes, aki a honvédség, és 
Urbancsok Mihály, aki a megyei pártbizottság 
egyetértéséről biztosította a tömeget.

Mind az egyetemi, mind az ugyanaznap dél-
után, a Petőfi téren megrendezett nagygyűlésen 
rendkívüli hatást gyakorolt az emberekre Nagy 
Attila, a népszerű, fiatal miskolci színész, aki 
mindkét helyszínen elszavalta a Himnuszt és a 
Nemzeti dalt.

Nagy Attila fontos szerepet játszott a rend hely-
reállításában az október 26-i sortüzet és lincse-
léseket követő zűrzavarban is, amikor az esemé-

nyek hatására a megyei munkástanácsban alig 
néhányan maradtak. Nagy Attila ekkor Papp 
Miklóssal együtt látott hozzá a rend helyreállítá-
sához, akit még október 24-én választottak be az 
üzemi, majd másnap a megyei munkástanácsba. 
Megegyezésük értelmében Papp a megyei, Nagy 
Attila pedig a városi ügyeket intézte.

A beözönlő szovjet csapatoknak november 
4-én, hajnali négy órától érdemi ellenállás nél-
kül sikerült megszállniuk Miskolcot. Fokozato-
san szállták meg a várost, utoljára – reggel fél hét 
tájban – a laktanyákat. A 2. üteg elfoglalásakor 
eddig ismeretlen okból tüzet nyitottak, és meg-
sebesítettek egy magyar honvédet. Az üteg le-
fegyverzett katonáit és tisztjeit néhány órán ke-
resztül fogva tartották, majd szabadon engedték.

A lefoglalt gyalogsági fegyvereket a Pingyom-
ra szállították, a magyar katonák többsége szét-
széledt. A megszállás során tűzharcra került sor 
az Egyetemvárosban. Az I. sz. diákszállónál fel-
állított őr, Benyőcs Ferenc hallgató a sötétben 
mozgó alakokat látott, és mivel nem reagáltak a 

felszólítására, figyelmeztetésképpen a levegőbe 
lőtt egyet. Mint kiderült, a mozgó alakok szov-
jet katonák voltak, akik azonnal viszonozták a 
tüzet. Az egyetemi őrség néhány további tagja 
erre szintén tüzet nyitott, majd a puskaropogás-
ra felébredő hallgatók egy része is. A harcban két 
egyetemista, Kölber Gábor és Kiss Gábor vesz-
tette életét.

A miskolci eseményekkel kapcsolatban két tö-
megpert indítottak el. Az első, 21 vádlottat fel-
sorakoztató perben első fokon 14, másodfokon 
7 embert ítéltek halálra. Balázs Gézát, G. Tóth 
Lászlót, Szász Zoltánt, Komjáti Ferencet, Sikó 
Dezsőt és Nagy Zoltánt 1957. július 20-án, Len-
gyel Lászlót 1957. szeptember 5-én végezték ki, 
Budapesten. Az eljárás során a nyomozó szer-
vek számos törvénysértést követtek el. A máso-
dik per során – amelyet Szarka József és társai 
ellen folytattak – halálbüntetés kiszabására nem 
került sor, a vádlottak közül többeket felmentet-
tek, a többieket 2 évtől életfogytig tartó börtön-
büntetésre ítélték.

AZ ’56-OS FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC ESEMÉNYEIBEN 
ANNAK IDEJÉN MISKOLC IS NAGY SZEREPET JÁTSZOTT.
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Bár Angyalföldön kikapott, ha-
zai pályán 4–2-re legyőzte a Va-
sast a Ligakupában a DVTK, így 
csoportja élére állt. A bajnokság-
ban Paksra látogat a csapat.

A válogatott világbajnoki selej-
tezői (Elek Ákos és Kádár Tamás 
is pályára lépett) miatti bajnoki 
szünetben három mérkőzést is 
játszott a DVTK. A Vasas elleni 
idegenbeli Ligakupa-vereség után 
múlt hét pénteken a szerb Spar-
tak Suboticát győzte le 4–1-re fel-
készülési mérkőzésen Miskolcon 

a csapat, majd szerdán újra 

az angyalföldiekkel mérkőzött 
meg Tomiszlav Szivics együttese.

A szinte eseménytelen első fél-
időt remek második követte, Ti-
sza Tibor vezérletével (a támadó 
két-két gólt és gólpasszt jegyzett) 
4–2-re múlták felül fővárosi el-
lenfelüket a piros-fehérek. A si-
kerrel az A-csoport első helyére 
ugrottak a diósgyőriek.

Szombaton folytatódik a baj-
nokság, a második helyen álló 
DVTK vezetőedzőjének előző 
állomáshelyére utazik a tabella 
középmezőnyében (7.) található 
Pakshoz (18.00).

Berlinbe utazik a Tombácz Ani-
kó–Süttő Roland miskolci verseny-
táncos duó november végén a latin 
táncok világbajnokságára, hogy 
ott – egy másik magyar párossal 
egyetemben – hazánkat képvisel-
je. Tanítványaik is egyre sike-
resebbek, legutóbb a Fügedi 
Laura–Vígh Roland páros 
szerzett országos bajnoki 
címet.

– Befejezve a nyári 
edzőtáborainkat, augusz-
tus végén kezdődött szá-
munkra az idei versenysze-

zon – nyilatkozta lapunknak a 
miskolci páros. – Azóta szinte szü-
net nélkül, minden hétvégén valami-
lyen megmérettetésen veszünk részt. 
A nemzetközi versenyek mellett 

fontos állomás volt a szeptember kö-
zepi Magyar Latin Ranglistaverseny, 
ahol ezüstérmet szerezve megerősí-
tettük hazai pozíciónkat. Így az áp-
rilisi Eb után most ismét világver-
senyre utazhatunk, és ennek nagyon 
örülünk – fogalmazott a Tombácz 
Anikó–Süttő Roland páros.

Elmondták, nagy örömükre szol-
gál, hogy tanítványaik is egyre 

jobban szerepelnek az itthoni és 
külföldi versenyeken. – Több 
versenyzőnknek – mind a Mis-
kolcz-Revital, mind a Ködmön 
TSE színeiben – sikerült már 

dobogóra állnia saját korosztá-
lyában és kategóriájában, hétről 

hétre remek teljesítményt nyújtva 
ezzel – hangsúlyozták.
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10 Hirdetés Miskolci Napló

Apróhirdetés
ÓVODÁS, ISKOLÁS GYERMEK FEL-
ÜGYELETÉT és/vagy KÍSÉRÉSÉT VÁL-
LALJA NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS. ÉRD.: 
46/783-692 este: 16.00–20.00, és hétvégén 
bármikor.

Miskolc Rózsadombján, a Perczel 
Mór utcában, egy 138 m2-es, kiváló el-
rendezésű, gáz-cirkó fűtésű, 2. emele-
ti ingatlan, egy 6 lakásos, téglaépítésű 
társasházban eladó. A lakáshoz tarto-

zik egy nagyméretű garázs, valamint 
egy gépkocsibeálló is. Az ingatlan 
zöld övezeti részen található, szép pa-
norámával. Érdeklődni: 30/663-4425.

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.hu-
pont.hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház I. emelet. Nyitva: h–p: 9–14 órá-
ig, sz: 9–12 óráig.

AKCIÓ! AKCIÓ!
KERESSE COOP ABC, COOP SZUPER 
ÜZLETEINKBEN OKTÓBER 17–28-IG 

TARTÓ AKCIÓNK AJÁNLATÁT!
Sága füstli 350 g 599 Ft

Egységár: 1711 Ft/kg

Sága fasírtgolyó 375 g 489 Ft
Egységár: 1304 Ft/kg

Valdor csirkemellsonka 1 kg 1899 Ft
Pomm. Frites hasábburgonya 1 kg 299 Ft
Naposkert étolaj 1 l 335 Ft
COOP Prémium eü. papír 3 rét. 8 tek. 499 Ft

Egységár: 62 Ft/tek.

Flóra margarin dobozos 250 g 299 Ft
Egységár: 1196 Ft/kg

Mia Piruett vanília-csokoládé 120 g (csak COOP Szuper) 109 Ft
Egységár: 908 Ft/kg

Holland kakaó 100 g 249 Ft
Egységár: 2490 Ft/kg

Balfi ásványvíz, dús 1,5 l   75 Ft
Egységár: 50 Ft/l

Baba kamillás folyékony szappan 300 ml 389 Ft
Egységár: 1297 Ft/l

EXTRA AJÁNLATUNK – TÖRZSVÁSÁRLÓINKNAK – KUPONNAL!
Domestos 24h Pine Fresh  750 ml 369 Ft (kuponnal)

Egységár: 492 Ft/l

Szerencsi étkezési tojás „M” 10 db-os 299 Ft/doboz
Egységár: 29,90 Ft/db, 564,1 Ft/kg

Vegeta ételízesítô 250 g 394 Ft (kuponnal)
Egységár: 1576 Ft/kg

KERESSE AZ EGYÉB AKCIÓS TERMÉKEKET IS  
ÉS LEGYEN TÖRZSVÁSÁRLÓNK!

BABUS AUTÓHÁZ KFT.
l Garanciális és garanciaidőn túli szervizek, javítások

l KARAMBOLOS JAVÍTÁS MINDEN TÍPUSRA,  
HELYSZÍNI KÁRFELVÉTEL, INGYENES CSEREAUTÓ
l Utángyártott és gyári alkatrészek értékesítése

NE DÖNTSÖN, MÍG NÁLUNK NEM JÁRT!!!

Érd.: Miskolc, Régiposta u. 29., tel.:  46/509-425
Nyitva tartás: hétfő–péntek 8–17-ig

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Hirdetésszervezőink az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Széchenyi u. 40. Fax.: 46/501-428
Tel.: 46/501-420 E-mail: info@mikom.hu
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október 19. | SZOMBAT
10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművé-

szeti foglalkozás gyermekeknek. Miskolci 
Galéria. Rákóczi-ház.

14.00 | Utánam, srácok: a kilátóba. Felfe-
dezés, játék, ünnep, tánc. Avasi kilátó.

16.00 | „Veczán Pál” XX. Egyházzenei Kó-
rustalálkozó.  Miskolc-felsővárosi refor-
mátus gyülekezet temploma.

20.00 | Supernem-koncert. Előzenekar: 
Cherry Bomb. Helynekem.

október 20. | vAsárnAp
10.30 | Jancsi és Juliska. Miskolci Csoda-

malom Bábszínház.
16.00 | „Veczán Pál” XX. Egyházzenei 

Kórustalálkozó.  Belvárosi református 
templom.

 
október 22. | KEDD
18.00 | Simó József és az Ismerős Ar-

cok zenés-irodalmi estje. Az 1956-
os forradalom hőseinek emlékére. Nyi-
las Misi Ház.

október 24. | csütörtök
10.00 | Karakterképek. Velok István író-

gépművész kiállítása. Jótékonysági tárlat, 
amelynek bevételéből a művész számá-
ra vásárolnak lézernyomtatót a szerve-
zők. Megtekinthető november 7-ig. Nyi-
las Misi Ház.

17.00 | „Fürdőző nő szőrös zászlóval”.  
Aatoth Franyo festő- és grafikusművész ki-
állítását megnyitja feLugossy László kor-
társ alkotóművész. Megtekinthető novem-
ber 21-ig. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

18.00 | Múzeumi menüett. Társasági ka-
landtúra Krúdy nyomán a művészetek és 
a gasztronómia világában. Színháztörté-
neti és Színészmúzeum.

október 25. | péntek
15.30 | Időutazás a 100 évvel ezelőtti 

perecesi bányatelepre. Zenés, táncos 
műsor, a résztvevők bejárják Perecest in-
teraktív tanösvényen, 3D-s modellekkel. 
Miskolc-Pereces, Vilma-forrás.

17.00 | Vendégségben a Múzsák kert-
jében. Kalász László, „Nagy jövő mögöt-
tünk”. Vendégek özv. Kalász Lászlóné és Ka-
lász Antónia. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

20.00 | Bëlga-koncert. Helynekem.

október 26. | SZOMBAT
20.00 | Szabó Balázs bandája & az Elefánt-

koncert. Helynekem.

KIÁLLÍTÁS:
Páll Lajos festőművész kiállítása. Meg-

nyitja Demeter Ervin kormánymegbízott, 
köszöntőt mond Kriza Ákos polgármester. 
A tárlat megtekinthető november 16-ig. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

október 21. | 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 Sportpercek 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.)  20.20 Paks–DVTK NB I-es labdarúgó-mérkőzés közvetítése fel-
vételről 22.20–06.00 Képújság.

október 22. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 13.00 Miskolc 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének közvetítése felvételről 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Miskolc Me-
gyei Jogú Város Közgyűlésének közvetítése felvételről 22.00–06.00 Képújság.

október 23. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.25 ’56, dokumentumfilm 19.30 Bartók és Kodály, a Mis-
kolci Szimfonikusok koncertje az Aggteleki-cseppkőbarlangban  20.30 Mis-
kolc Ma, hírműsor.

október 24. | 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 Ünnepi megemlékezés a Művészetek Házában az ’56-os forrada-
lom tiszteletére 21.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

október 25. | péntek 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 
Egészségpercek19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Játék-szín 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.30–06.00 Képújság.

október 26. | 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 27. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 
Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Kró-
nika, hírösszefoglaló 19.30 Egészségpercek (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefog-
laló 20.30–07.00 Képújság. 

A karmelita templom Avi-
lai Szent Teréz búcsúját ok-
tóber 20-án, vasárnap tart-
ják. Az ünnepi szentmise 11 
órakor kezdődik, melyet Béri 
Renátó karmelita atya végez. 
Előtte szombaton, a 17 órai 
szentmise keretében lelkigya-
korlatos szentbeszédet tart 
Bakos Rafael karmelita tarto-
mányfőnök.

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 orgonakoncert 
zenei áhítatát mélyíti a mo-
dern technika. A műsor jó-
tékonysági célú, a templom 
felújítása javára. Közreműkö-
dik: Simon András grafikus-
művész.

A húsz éve alapított hejő-
csabai Szent Erzsébet Szere-
tetotthonért hálaadó szent-
misét mutat be a hejőcsabai 
plébániatemplomban október 
24-én, csütörtökön 17 órától 
Palánki Ferenc segédpüspök, 
érseki helynök.

HArAng-HírekprogrAmAJánló

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

északi elkerülő. Lakossági fórumra várják az érdeklődőket 
2013. október 25-én pénteken 17.00 órakor a Selyemréti Általá-
nos Iskola aulájába (Miskolc, Éder György u. 1.). Az illetékesek a 
26. sz. főút északi elkerülő szakaszának építéséről tájékoztatják 
a lakosságot. 

A részben új nyomvonalon épülő 5844 m hosszú 2 x 1 sávos 
szakasz építése hamarosan elkezdődik, várhatóan 2015 késő 
tavaszán már birtokba is vehetik a közlekedők. A tervezett út 
Miskolcot észak-északkelet irányban kerüli meg, az M30 autó-
pálya megépült csomópontjából a miskolci Zsigmondi utca cso-
mópontjáig. 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

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.).

bazin géza önkormányzati képviselő lakossági foga-
dóórát tart október 21-én, 16.30–18.00 óráig a pere-
cesi közösségi  házban (Miskolc, Bollóalja u. 160.). 

kovács Józsefné budai mária önkormányzati kép-
viselő lakossági fórumot tart október 24-én, 16.30 
órától a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában. 
Téma: Szent László – Pacsirta utcák közötti csapadékvíz-
elvezető építése. Meghívott vendégek: Miskolc Megyei Jogú 
Város alpolgármestere és a Beruházási és Városüzemelteté-
si Osztály szakemberei.

Jakab péter és pakusza zoltán  önkormány-
zati képviselők lakossági fórumot tartanak 
„Közbiztonságot a miskolciaknak, jogbizton-
ságot a devizahiteleseknek!” címmel november 8-án, 17 órától a 
Munkácsy M. Általános Iskolában  (Avas, Szilvás u. 38).

lAkossági Fórumok, FogAdóórák

Újabb klasszikus musical premierjén van 
túl a Miskolci Nemzeti Színház. Pénteken, 
a Nagyszínházban, Béres Attila rendezésé-
ben mutatták be a My fair ladyt. 

A rendező éppen 10 évvel ezelőtt vitte színre 
a világhírű darabot, amelyben akkor is – aho-
gyan a miskolci előadásban is – Görög László 
öltötte magára Higgins szerepét. A nyelvész fő-

hőst alakító színésznek nem volt könnyű dolga 
ezúttal sem, habár a rendező elmondta, Görög 
László maga a megtestesült Higgins. Miskol-
con két színésznő is eljátssza Elizát – Czakó 
Julianna és Szabó Irén személyében. A pénte-
ki így csupán az egyik premier volt, hiszen a 
két lány két egészen különleges, egyedi My fair 
ladyt hoz a miskolci deszkákra, legközelebb 
szombaton este.                     k. J. | Fotó: mocsári l.

miskolcon a my fair lady

A miskolci nemzeti színház műsora
október 19. | szombat | N | 

19.00 MY FAIR LADY / Latino-
vits (Alap, Arany, Ezüst) bérlet | K | 
19.00 NÉZŐMŰVÉSZETI FŐIS-
KOLA / Az évad szerzője program 
keretében, bérletszünet  | J | 17.00 
KILÉPŐ – IMPROSZÍNHÁZ

október 20. | vasárnap | K | 
17.00 RÓMEÓ ÉS JÚLIA / Bérlet-
szünet | J | 11.00 OTAKU – OTT-
HON JAPÁNBAN; 19.00 A GÉ-
ZAGYEREK / Bérletszünet

október 22. | kedd | J | 17.00 
A NAGY CASTING; 19.00 ÉS 
MENNYI SZERELEM / Rende-
zők a Sirályról

október 24. | csütörtök | N | 
16.30 A TANÍTÓNŐ / Zrínyi ifj. 
bérlet | K | 17.00 RÓMEÓ ÉS JÚ-
LIA / Bérletszünet | J | 19.30 A KO-
PASZ ÉNEKESNŐ / Bérletszünet

október 25. | péntek | N | 19.00 
A TANÍTÓNŐ / Vörösmarty 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet | K | 

19.00 AZ EMBER, AZ ÁLLAT 
ÉS AZ ERÉNY / Upor (Arany, 
Ezüst) bérlet | J | 17.00 TALÁL-
KOZÁSOK / Erdélyi költők Mis-
kolcon

október 26. | szombat | N | 19.00 
LILI BÁRÓNŐ / Egressy (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet | J | 11.00 ORI-
GAMI MESÉK; 19.00 IBUSÁR 
/ A Földszint 2. Színház előadása, 
bérletszünet | CS | 16.00 HAMLET 
/ Bérletszünet 

Tisztelettel meghívom Önt és kedves családját  

az 1956-os forradalom 57. évfordulóján  
tartandó ünnepi megemlékezésekre. 
Emlékezzünk együtt az 1956-os forradalom eseményeire és hőseire!

Dr. Kriza Ákos
Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSEK ÉS KOSZORÚZÁSOK  
NEMZETI ÜNNEPÜNK TISZTELETÉRE 

2013. OKTÓBER 23., SZERDA
9.00 A Zsolcai kapui emléktáblánál 
10.00 A Romek-emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu)
10.30 A Misley Emese-emléktáblánál (Széchenyi utca 90.)
11.15 A Nagy Imre-emléktáblánál (Nagy Imre utca 1.)
11.45 A Széchenyi-emléktáblánál (Földes Gimnázium falánál)
12.15  A Nagy Attila-szobornál  

(Miskolci Nemzeti Színház színészbejárója előtti tér)
12.45 A Szabó Lőrinc-emléktáblánál (Kossuth utca 11.)
13.15  A Megyei Munkástanácsok emléktáblájánál  

(Megyeháza kapualja)
14.00 A DIGÉP-munkásgyűlés emléktáblánál (Kerpely Antal utca)
15.00 A Hősök temetőjében 
16.30   A Petőfi téren felidézzük az egykori tömegtüntetés hangula-

tát. Forradalmi séta az 1956. októberi nagy munkás- és diák-
felvonulás útvonalán: Petőfi tér – Kazinczy utca – Hősök tere 
– Déryné utca – Széchenyi utca – Művészetek Háza.

17.00  A Hősök terén verssel, koszorúzással tisztelgünk a hősök 
emléke előtt. Ünnepi beszédet mond Sebestyén László 
országgyűlési képviselő.

17.45  Az antikváriumnál felavatjuk az ’56-os felvonulásról ké-
szült 5 részes fotósorozat első stációját. A történtekre em-

lékezik Somorjai Lehel, a Magyar Nemzeti Levéltár B.-A.-Z. 
Megyei Levéltárának igazgatója.

18.00  Ünnepi megemlékezés a Művészetek Házában. Az 1956-
os forradalomra emlékezik dr. Kriza Ákos, Miskolc Megyei 
Jogú Város polgármestere. A 156 versszak ’56-ról című 
városi versmondó verseny díjátadása. Az ’56-os online 
irodalomtörténeti vetélkedő díjátadása. Sasvári Sándor-
koncert.

Az ünnepi műsorra a helyfoglalási szándékot október 21-én 12 
óráig a solyomneep@miskolcph.hu e-mail címre kérjük megkülde-
ni. A koszorúzásokra jelentkezést a MKK Ifjúsági Háza ifjusagi-
haz@ifihazmiskolc.hu e-mail címre október 21-én 12 óráig kérjük 
megküldeni.

Rákóczi-ház
SZALAY LAJOS ’56-OS RAJZAI 
Szalay Lajos 1956-ban Argentínában élt emigrációban. A forra-
dalomról a rádióadásokból és az írott sajtóból értesült. Az általa 
elképzelt, a képekkel és szavakkal, fotókkal és írásokkal meg-
idézett eseményeket sodró erejű, szuggesztív rajzsorozatban 
rögzítette. Szalay munkája a legismertebb és legtöbbet idézett 
képzőművészeti alkotás az 1956-os forradalomról (megtekint-
hető november 16-ig).



Villamosbaleset 
a Selyemréten

Villamos és személyau-
tó ütközött október 16-
án, délután öt óra körül 
Miskolcon, a Selyemréten. A katasztrófavédelem tájékoztatá-
sa szerint az autóban öten utaztak, közülük hárman könnyebb 
sérüléseket szenvedtek, egy személyt pedig feszítő-vágó eszkö-
zökkel mentettek ki a járműből a tűzoltók. A Tiszai pályaudvar 
és a Szinvapark között egy ideig villamospótlók jártak. Hudák 
Andrea megyei katasztrófavédelmi szóvivő elmondta, tudomá-
suk szerint a villamos utasai közül senki nem sérült meg. Pász-
tor Imre, a Miskolc Holding Zrt. kommunikációs vezetője arról 
tájékoztatott, hogy az elsődleges információk szerint egy sze-
mélyautó nem adta meg az elsőbbséget az MVK Zrt. menetrend 
szerint közlekedő villamosának, ezért történt az ütközés.

Ismét leégett egy faház
Az Őzugró utcába riasztották október 13-án este a miskol-

ci tűzoltókat, ahol lángra kapott egy faépítésű hétvégi ház. – Az 
egységek kiérkezéséig az épület megsemmisült, a tűzoltók a biz-
tonsági utómunkálatokat végezték el – tudtuk meg Hudák And-
rea megyei katasztrófavédelmi szóvivőtől. Mint arról már hírt 
adtunk, az utóbbi időszakban tucatnyinál is több faház égett már 
le Lyukóban és más külterületi részeken. Az ügyekben felmerült 
az idegenkezűség gyanúja, több esettel kapcsolatban tűzvizsgálati 

eljárás indult. A környék-
beliek szerint betörések 
nyomait akarják eltüntet-
ni a gyújtogatással.

Gyerekek raboltak ki gyereket
Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt in-

dított büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság a 19 éves 
B. Krisztián és három gyermekkorú társával szemben. A nyo-
mozás adatai szerint az elkövetők október 12-én délután három 
óra körül Miskolcon, a Bollóalja utcán megfenyegettek és bán-
talmaztak egy 12 éves fiút, majd erőszakkal elvették a táskáját 
is, amelyben élelmiszer volt. A rendőrök rövid idő alatt azono-
sították és elfogták a támadókat, akiket előállítottak a rendőr-
kapitányságra.

Óvoda kerítésére dőlt az oszlop
Kidöntött egy lámpaoszlopot egy személyautó október 15-én 

Miskolcon, a Stadion utcában, a lakóházas övezetben. Informá-
cióink szerint a Nissan vezetője egy előtte haladó autó hirtelen 
fékezése miatt volt kénytelen félrerántani a kormányt. Így üt-
között neki az út szélén álló lámpaoszlopnak, amely az ütkö-
zés erejétől egy óvoda kerítésére dőlt. A rendőrség mellett az 
ÉMÁSZ szakemberei is a helyszínre mentek, gondoskodtak az 
áramtalanításról, szerelési munkálatokról, a lámpaoszlop cseré-
jének előkészítéséről. Személyi sérülés nem történt, a rendőrség 

vizsgálja a baleset körülményeit.

12 Mozaik Miskolci Napló

Az 1956-os forradalom hősei

Ebben a kétrészes rejtvényünkben 1956 hőseinek neveit rejtettük el. A két megfejtést 
együtt, legkésőbb október 29-én éjfélig juttassák el a MIKOM Miskolci Kommunikációs 
Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. vagy e-mailben: info@mikom.hu. A 
helyes megfejtők között két, egyenként háromszemélyes belépőt sorsolunk ki a Mis-
kolci Állatkertbe. Előző játékunk helyes megfejtései: 1./ EMANUEL LASKER, 2./ ALJECHIN, 
3./ BOBBY FISCHER, 4./ STEINITZ.  Nyertesek: Orgován Lászlóné, Miskolc, Beke Éva, Miskolc. 
Gratulálunk, a nyerteseket levélben értesítjük, hol és mikor vehetik át a nyereményüket.

Múlt vasárnap tartották a Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség templomának búcsúünnepét. A szertartások 
már pénteken elkezdődtek, rózsafüzér-imádsággal, szent liturgiával, lelkigyakorlatos elmélkedéssel. Szombaton egyházkö-
zösségi családi napra, gitáros, énekes imádságra, filmvetítésre várták a híveket. Vasárnap délelőtt előbb utrenyét végeztek, 
majd az ünnepi liturgia következett körmenettel, melyet Kaulics László főhelynök atya vezetett. A szentbeszédet Bakos Rafael 
karmelita tartományfőnök mondta. A templom búcsúünnepét, Lisieux-i Kis Szent Teréz tiszteletének ünneplését születésének 
140., boldoggá avatásának 90. évfordulója tette kiemelkedővé.                                                                                         FOTÓ: JUHÁSZ Á.

Diósgyőrben
A hét fotója
MOCSÁRI
LÁSZLÓ
FELVÉTELE

FORRÓ NYOMON

Kardos Katalin előadóestje a Kaffka Margit Könyvtárban

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21–04. 20.) Ha tanácsért fordulnak Önhöz munkatár-
sai, nyugodtan fejtse ki véleményét. Ezen a héten rendkívül krea-
tív, alkotó kedve is kibontakozik. Egészségére jobban figyeljen 

oda, különösen a természetes gyógymódokat részesítse előnyben.

Bika (04. 21–05. 21.) Előtérbe kerülhet a családalapítás kérdé-
se, de inkább karrierjével foglalkozna még. Szerencsére kedvese 
mindenben támogatja, és tudják együtt tervezni a távolabbi jö-

vőt. Ha továbbképzési lehetőséget ajánl főnöke, fogadja el. 

Ikrek (05. 22–06. 21.) Igyekszik humorral elütni a legtöbb konf-
liktushelyzet élét, így számos feszültséget sikerül feloldani csa-
ládjában és munkahelyén egyaránt. Ebben az időszakban nincs 

vesztenivalója, egyszerűen jól sül el, bármihez kezd.

Rák (06. 22–07. 22.) Álmodozós hangulatban van, de erre nincs 
sok ideje. Felhalmozódtak a teendői a munkahelyén is. Próbálja 
meg jobban beosztani az idejét, magánéletére szintén ráfér az át-

szervezés, hogy családja is biztosan számíthasson Önre.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Hivatásában meglepően eredmé-
nyes időszak következik, szakmai előrelépés vagy fizetésemelés 
valamilyen formában mindenféleképpen várható. Családjában 

felmerülő egészségügyi problémára sikerül megfelelő megoldást találni. 

Szűz (08. 24–09. 23.) Az elmúlt időszakhoz képest energiával 
feltöltötten kezdi ezt a hetet, bármibe fog, eredményesen zárul. 
Az egészségére viszont nem árt odafigyelni, próbáljon meg 

egészséges ételeket fogyasztani és többet mozogni a jó levegőn.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Munkahelyi konfliktusokra van kilátás, 
mivel nem mindenki osztja a véleményét. Szélsőséges hangula-
taiból kifolyólag számos vitás helyzet alakulhat ki, lehetőség sze-

rint törekedjen arra, hogy türelmesebb legyen kollégáihoz. 

Skorpió (10. 24–11. 22.) Szinte minden erejét leköti a munkahe-
lyi feladatainak ellátása, viszont rendkívül jól kezeli a helyzetet, 
megtalálta a megfelelő hangnemet feletteseivel. Magánélete vi-

szont majdnem válságba kerül, annyira fáradt esténként. 

Nyilas (11. 23–12. 21.) Munkahelyén vigyázzon, kinek mit 
mond mostanában. Ha vendéglátást tervez, ez a hét kiválóan al-
kalmas erre, mert remek este kerekedhet ki belőle. Nagyszerű fő-

zőtudományával biztos sikert arat, még a legínyencebbeknél is.

Bak (12. 22–01. 20.) Kollégáit szeretné irányítani, de ők erre ke-
vésbé vevők. Jobban tenné, ha taktikát váltana, és diplomatiku-
sabban vezetné elő ötleteit. Új ismeretek szerzésére alkalmas idő-

szak következik, ha teheti, kezdjen el valamilyen tanfolyamot.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Változások ideje jött el az életében, de 
szerencsére csak a kellemetlen dolgoktól kell búcsút vennie. Elő-
nyös tulajdonsága, hogy a rossz élményeken hamar túllép, min-

dig előre, a jövőbe tekint. Barátai mindenben támogatják.

Halak (02. 20–03. 20.) Nagyobb lendülettel lát neki a feladatai-
nak, mint szokott, sőt, másokat is megpróbál befogni. Szeretné 
terveit mielőbb megvalósítani, ezért minden követ megmozgat. 

Néha azért nem árt kompromisszumokat is kötnie a teljes harmóniához.

1956

GLORIA VICTIS!

Dicsőség a legyőzötteknek!

Diósgyőrben
Diósgyőrben

GÖRÖG KATOLIKUS BÚCSÚ

vizsgálja a baleset körülményeit.




