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és Munkaügyi bíróságÚj épületben

Tovább bővíthet a Bosch
A Bosch 2018-ig a hildesheimi 

üzeméből Miskolcra telepíti át az 
önindítógyártás nagy részét – közöl-
te kedden a cégcsoport. Ezzel újabb 
beruházás, létszámbővülés valósul-
hat meg.

3.
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A közgyűlés is TámogATjA 
a stadionfejlesztést

2.oldal

neM hibázott 
a kórház

visszahelyezték 
posztjára 

Csiba gábort

Több oka is volt a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kórház ko-
raszülött intenzív centrumában 
augusztusban történt halálese-
teknek, az elvégzett vizsgálat 
szerint az orvosi ellátás minden 
esetben a szakma szabályainak 
megfelelőn történt – közölte hét-
főn az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának egészségügyért 
felelős államtitkársága. Október 
22-ével visszahelyezték főigazga-
tói posztjára Csiba Gábort.

4.oldal

Átadták hétfőn a Miskolci Közigaz-
gatási és Munkaügyi Bíróság új épület-
részét a Fazekas utca 2. szám alatt. Az  
avatáson jelen volt Répássy Róbert, igaz-
ságügyért felelős ál-
lamtitkár, és Handó 
Tünde, az Országos 
Bírósági Hivatal 
elnöke is.

4.
oldal



Éppen csak átvette az első kiürí-
tett „fészekrakós” lakást az ön-
kormányzat és máris sorban „ér-
kezik” a többi. Ezen a héten újabb 
négyet ürítettek ki, a jövő héten 
további négy következik.

Ahogy arról a múlt héten be-
számoltunk, szimbolikusan és szó 
szerint is elkezdődött Miskolcon 
a „fészekrakók” utáni takarítás, a 
fészekbontás. Kriza Ákos polgár-
mester országgyűlési kép-
viselőkkel és a közgyűlés 
Fidesz-, valamint KDNP-
frakciójának vezetőjével 
látott munkához a Szilvás 
utcán, az első lakásban ab-
ból a 173-ból, amelynek 
a követelését megvette az 
önkormányzat. A polgár-
mester a keddi közgyűlésen 
beszélt arról, hogy újabb 
két lakás került kiürítve az 
önkormányzat birtokába, 
a december 1-jei kilakoltatási mo-
ratóriumig pedig még 25-30 lakást 
szeretnének átvenni. 

Mint pénteken megtudtuk, két 
újabb lakással együtt már ötre 
emelkedett azok száma, amelyet 
a végrehajtók kiürítettek és az ön-
kormányzat számára átadtak. Ezek 
a MIK kezelésébe kerülnek, a cég 
munkatársai pedig előbb kitaka-
rítják, majd bogárirtást végeznek, 
mondta el az egyik, Gesztenyés 
utcai lakásban Kottman Dezső, 
az ingatlangazdálkodási cég léte-
sítmény-üzemeltetési irodájának 
munkatársa. Ezt követheti majd a 
felújítás, amelyet a Start Közmun-

kaprogram keretében tudnak elvé-
gezni Miskolcon, majd a lakások 
bekerülnek a MIK bérlakásrend-
szerébe és a tervek szerint fiatal 
családok kapnak majd lehetőséget 
velük arra, hogy elkezdhessék ön-
álló életüket. 

Kottman Dezső azt is elmond-
ta, hogy ezek a lakások jellemzően 
erősen lelakott állapotban vannak, 
hiányoznak a gépészeti berendezé-
sek, üvegezés, villanyszerelés, fes-
tés, gyakorlatilag teljes felújítás vár 
rájuk. Ennek kitűnő példája volt a 
másik, Áfonyás utcai lakás, ame-
lyet a MIK munkatársa szintén 
megmutatott: kosz, hiányzó épület-

elemek, sőt, még a szellő-
zőből az alumínium beté-
tet is kiszedték. Kottman 
Dezső azt is elmondta, 
a jövő héten újabb négy 
lakást vehet át az önkor-
mányzat, ütemesen in-

dult tehát meg a „fészekrakó” csa-
lók kiköltöztetése. 

Nagyon örül a lakók távozásá-
nak Tóth Zoltánné, a Gesztenyés 
utcai lépcsőház egyik lakója. Mint 
mondja, a népes család igencsak 
hangos volt, zengett tőlük állan-
dóan a lépcsőház, de hiába szóltak 
rájuk, semmi foganatja nem volt. 
„Nagyon jól teszi az önkormány-
zat, amit csinál, már sokkal hama-
rabb is léphetett volna a város ve-
zetése, örülök neki, hogy a mostani 
végre ezt megteszi. Nagyon szeret-
tünk itt lakni, de az utóbbi évek-
ben nagyon elkeseredtünk, jó látni, 
hogy végre történik valami” – tette 
hozzá.                     H. I. | fotó: JuHász á.

Kiadó: MIKOM Nonprofit Kft. | felelős kiadó: Kovács Viktor ügyvezető, felelős szerkesztő: Szepesi Sándor | Terjeszti az Inform Média Kft. | Terjesztéssel kapcsolatos infor-
máció: 46/503-501/100. | Nyomda: Lapcom Zrt. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200, e-mail: info@mikom.hu, hirdetés: 46/501-
420. Ügyelet: 70/375-0308. | ISSN 2062-5405 (nyomtatott), ISSN 2062-5642 (online) | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban, térítésmentes.

Miskolci Napló

Miskolci Napló

Kollektív öngyilkossági kísérlet
Egyre nyilvánvalóbb, hogy a libe-

rális és a baloldali térfélen történő 
jelentősebb történésekre szinte le-
hetetlen heti jegyzetek formájában 
reagálni, mert lassan szinte min-
den nap történik valami érdekes, 
váratlan vagy éppen botrányos ese-
mény. A közvélemény még fel sem 
fogta igazán, milyen sötét szerepet 
játszott a Rui Tavares-jelentés lét-
rejöttében az MSZP Európa parla-
menti frakciója, de már két újabb 
esemény sokkolta a közvéleményt. 
A Kónya Péter vezette, úgyneve-
zett Szolidaritás ledöntötte, majd 
feldarabolta az Orbán Viktort áb-
rázoló műanyag szobrot: a vissza-
taszító rendezvény egyik szónoka 
Bajnai Gordon volt. Ezt követően 
Gyurcsány Ferenc szólta el magát, 
mondván, ő már volt pártelnök (az 
MSZP elnöke volt) és tudja, honnan 
jöttek a pénzek, de jobb, ha erről 
nem mond többet. Gyurcsány ezzel 
lényegében feljelentette önmagát, 
ugyanakkor az MSZP is kénytelen 
magyarázkodni. Aztán jött a rend-
szerváltozás utáni egyik legaljasabb 
kísérlet: a szocialisták egy megren-

dezett, rendkívül 
amatőr módon el-
készített videofel-
vétellel próbálták 
bizonyítani, hogy 
Baján, az időkö-
zi önkormányzati 
választáson a Fidesz minden esz-
közt bevetve, csalással nyert a vá-
lasztásokon. Szinte órák alatt kide-
rült az igazság, a szocialisták azóta 
is csak magyarázkodnak. 

Időközben október 23-a lett, 
márpedig nemzeti ünnepünkön 
magára valamit is adó párt nem 
teheti meg, hogy ne emlékezzen az 
1956-ban történtekre. A nyolc bal-
oldali és liberális párt szinte meg-
feledkezett 1956-ról, helyette saját 
belső ellentéteiket tárták a nyil-
vánosság elé. Az ünnepi beszédek 
színvonala minősíthetetlen volt. Az 
LMP és a Liberálisok a 301-es par-
cellához vonultak.

Ezzel szemben a Békemenet mél-
tóságteljes vonulása és Orbán Vik-
tor ünnepi beszéde egyszerre szólt a 
dicső múltról és a máról.

tótH Gy. LászLó

Város/fejlesztés2
A DVTK-stadion fejlesztése és a 
közszolgáltatásra alakított önkor-
mányzati cégek ügye volt a megha-
tározó téma Miskolc közgyűlésé-
nek októberi ülésén.

Ahogy arról már beszámoltunk, a 
diósgyőri stadion fejlesztésére a kö-
vetkező két évben 1,75–1,75 milliárd 
forint központi támogatás érkezik 
Miskolcra a kormány döntése értel-
mében. A stadionrekonstrukcióhoz 
projektcég alakul az állam és a tulaj-
donos önkormányzat részvételével, 
ehhez a közgyűlésnek szándéknyi-
latkozatot kellett adni. 

Mint elhangzott, úgynevezett 
UEFA IV-es minősítésű stadion 
épülhet meg Diósgyőrben. Az elbon-

tandó rekortán kapcsán 350 millió 
forintos többlettámogatást kap az 
önkormányzat az atlétikai fejlesztés 
megvalósításához.

Zsiga Marcell, sportért is felelős 
alpolgármester elmondta, a stadi-
on nemcsak a mai futballistáknak 
épül, gondolni kell az utánpótlás-
képzésben szereplő több száz fiatal-
ra is. Kriza Ákos polgármesterrel és 
Sebestyén László országgyűlési kép-
viselővel nagyon sokat jártak a tá-
mogatások után, úgy tűnik, minden 
idők legnagyobb miskolci sportberu-
házása valósulhat meg. 

A Fidesz és a KDNP képviselői 
hangsúlyozták, örvendetes és fon-
tos beruházásról van szó, amelyért 
köszönet illeti a kormányt, a pol-

gármestert és az országgyűlési kép-
viselőket. Említették a TAO-s támo-
gatást is, amellyel együtt összesen 
majd’ ötmilliárd forint fordítható a 
stadionfejlesztésre.

Konszenzusos támogatásról beszélt 
az ellenzék is, ugyanakkor a szocialista 
frakció tagjai kevesellték a pénzt, kam-
pányfogást emlegettek. 

Molnár Péter, a KDNP frakció-
vezetője ugyanakkor felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy az egyik „bajna-
ista” képviselő, Szabó Tímea olyan 
javaslatot nyújtott be a parlament 
elé, amelyben a stadionépítések le-
állítását kérte. Kiss János, a Fidesz 
frakcióvezetője szerint pedig az 
MSZP a miskolci képviselőit eb-
ben a témában „beáldozta”, hiszen 
országosan stadionstopról beszél-
nek: Mesterházy Attila azt mondta, 
a stadionépítésekre szánt pénze-
ket inkább másra kellene fordítani, 
mert nem hoz hosszú távú gazdasá-
gi fejlődést.

A javaslat szavazásánál 22 igennel, 
nem és tartózkodás nélkül adott a fej-
lesztésnek zöld utat a testület, két kép-
viselő, Tompa Sándor (DK) és Fodor 
Zoltán (MSZP) képviselők nem sza-
vaztak.

A közgyűlés megalkotta a kémény-
s e p r ő - ipari közszolgáltatásról 
szóló rendeletét is, va-

lamint meghozta a szükséges döntése-
ket a kéményseprő-ipari közszolgál-
tatás elindításához. Ismert, a korábbi 
két, a megyében kéményseprő-ipari 
közszolgáltatást végző cég jelezte: de-
cember 1-jétől már nem tudják ellátni 
a szolgáltatást. (Lásd 3. oldal.)

Hasonló a helyzet a hulladékszál-
lítás és -kezelés kapcsán: itt 2014. 
január 1-jétől csak többségében 
önkormányzati tulajdonú cég vé-
gezheti a szolgáltatást, így Miskolc 

szintén saját céget alapított a nyá-
ron. Most a grémium a hozzájáru-
lását adta a cég üzletrész-megosztá-
sához. A Miskolc és vonzáskörzete 
szilárd hulladék elhelyezésének és 
kezelésének korszerűsítésére szol-
gáló ISPA-projekt keretében létre-
jött konzorcium minden önkor-
mányzata jelezte ugyanis, hogy tag 
kíván lenni az új társaságban. Mis-
kolc többségi tulajdonos marad, 
72,2 százalékkal.

Az MszP elnöke „stadionstopot” akar...

A miskolci                       közgyűlés 
támogatja a fejlesztést

MiNap.hu
MISKOLCI NAPLÓ ONLINE

 

Témáinkról, és még sok más városi érdekességről, aktualitásról  
bővebben is olvashat a Miskolci Napló online oldalán! 
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Az enyhe időjárásra való tekintettel a MIHŐ leállította szerdától a 
fűtést mindaddig, amíg azt a külső hőmérséklet indokolja, ezzel is 
biztosítva a fogyasztók költségtakarékos hőszolgáltatását.

Pásztor Imre, a 
Miskolc Holding 
Zrt. kommuniká-
ciós vezetője el-
mondta, a MIHŐ 
Kft. a lakóközös-
ségekkel kötött 
megállapodások szerint automatiku-
san beindítja a fűtést, amennyiben a 
napi középhőmérséklet előrelátha-
tólag három, egymást követő napon 
12 Celsius-fok, vagy egy napon át 10 
Celsius-fok alatt marad. Az egy hő-
központhoz tartozó lakóközösségek 
közös képviselői, vagy a fűtési meg-
bízottak továbbra is kérhetik a szol-
gáltatást.

– Az elmúlt héten megkapták a 
fogyasztók az október havi távhő-
számlákat. A számlában szerepelt a 
szeptember 20. és 30-a közötti idő-
szak ténylegesen felhasznált fűtési 
hőmennyisége, valamint az érvény-
ben lévő önkormányzati rendelet 

alapján az októ-
beri félhavi fűté-
si hődíj összege 
is – tájékoztatott 
Móricz József, a 
MIHŐ Kft. straté-
giai igazgatója.

Az október havi 
hőmennyiség elszámolása október 
31-én – a hőközpontban leolvasott 
tényleges hőmennyiség adatok alap-
ján – a novemberi számlában kerül 
elszámolásra, figyelembe véve a már 
októberben kiszámlázott félhavi hő-
díjat. Novemberben már teljes havi 
számla érkezik a fogyasztókhoz. A 
2013. november 1-jét megelőző idő-
szakra vonatkozó számlasorok még 
a 11,1%-os díjcsökkentést megelő-
ző egységárakat fogják tartalmaz-
ni, azonban a november 1-jét követő 
időszakra vonatkozó számlasorok 
már a 11,1 %-os díjcsökkentéssel lesz-
nek elszámolva.

A Bosch 2018-ig a hildesheimi üze-
méből Miskolcra telepíti át az ön-
indítógyártás nagy részét – közölte 
kedden a cégcsoport. Ezzel újabb 
beruházás, létszámbővülés való-
sulhat meg a miskolci üzemben. 

Ficzere Ferenc, a magyarországi 
Bosch-csoport kommunikációs igaz-
gatója csütörtökön megerősítette, 
hogy a cég 2018-ig az önindítógyár-
tás egy részének áttelepítését terve-
zi Miskolcra a németországi hildes-
heimi gyárból. Hozzáfűzte, hogy a 

2014-es, miskolci beruházás nagysá-
gát és a munkavállalói létszám növe-
lését év végén véglegesítik. A Bosch 
tájékoztatása szerint a további, 2014 
utáni időszakra vonatkozó változá-
sokat nagyban befolyásolja az euró-
pai gazdaság fejlődése, azt nehéz elő-
re megbecsülni.

A magyar kormány júliusban stra-
tégiai megállapodást kötött a ma-
gyarországi Bosch-csoporttal. A cég 
tájékoztatása szerint a Bosch tíz le-
ányvállalattal és 8500 munkavállaló-
val van jelen Magyarországon, akik 

közül 1000 embert a kutatás-fejlesz-
tés területén foglalkoztatnak. A vál-
lalatcsoport összforgalma 2012-ben 
több mint 594 milliárd forint volt, az 
elmúlt évtizedben végrehajtott beru-
házásainak értéke a 2013-as év végé-
re meghaladja a 250 milliárd forin-
tot.

A Boschnak Miskolcon két gyára 
van, összesen 3800 munkavállalóval; 
az önindítógyártás egy részének Ma-
gyarországra telepítésével az autó-
ipari gyár jelenleg 2200 fős dolgozói 
létszáma bővülhet ki.

November 1-jétől egy új, önkormányzati cég, a Borsodi Kéményseprő 
Kft. veszi át a kéményseprő-közszolgáltatást Miskolcon és a csatlako-
zott, megyei településeken. A városi közgyűlés nemrégiben támoga-
tást szavazott meg az új cég számára.

– A miskolci városvezetés – hasonlóan a magyar kormány törekvései-
hez – azon munkálkodik, hogy a miskolci polgárok terheit a lehetőségek-
hez mérten csökkentse – emelte ki Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármes-
tere. – Magyarországon átlagban már most is az egyik legalacsonyabb a 
miskolci kéményseprés díjtétele. Mi azt szeretnénk, ha ez tovább csök-
kenhetne! Pfliegler Péter emlékeztetett, július 1-jétől további 10 százalék 
rezsicsökkentést hajtottak végre.– Nem igazak tehát azok a vádak, me-
lyek szerint Miskolcon megemelkedtek az árak, nőnek a lakosság terhei 
– hangsúlyozta. 

Az új, kéményseprő-közszolgáltatást végző cég tovább foglalkoztatja 
a két korábbi vállalkozás helyismerettel is rendelkező szakembergárdá-
ját. Ezzel biztosítja a magas minőséget, és mintegy 60 embernek, illetve 
családjaiknak a megélhetést. Pfliegler Péter arra kérte a miskolciakat, 
fogadják jó szívvel az új cég régi alkalmazottait, és mindenki biztosítsa 
számukra a közszolgáltatás elvégzését.

Pintér Zoltán, a polgármesteri hivatal városfejlesztési és városüzemel-
tetési főosztályának vezetője elmondta, a városi közgyűlés azért szava-
zott meg támogatást az új cég számára, mert a lakosok által fizetendő díj 
nem fedezi a cég működésének költségeit.

– A támogatás szükséges, a biztonságos működést szolgálja. Az önkor-
mányzat kezdeményezte egy központi támogatás igénybe vételét, azért, 
hogy a kieső bevételt pótolja – tette hozzá a főosztályvezető. – Az adófi-
zetőket tehát nem érinti a változás, mivel a működésből eredő bevételki-
esést pótolja az önkormányzati támogatás – emelte ki.

K. I.

Mint arról beszámoltunk, a diósgyőri vár felújításának 
kivitelezésére augusztus 7-én kötötte meg a vállalkozási 
szerződést az önkormányzat a közbeszerzésen nyertes Ze-
ron Zrt.-vel, majd átadták a munkaterületet is. Pásztor Imre, 
a Miskolc Holding Zrt. kommunikációs vezetője elmondta, 
a kivitelezés kezdetén, műemlékről lévén szó, régészeti ku-
tatásokat kellett végezni a várárokban és várudvarban is, a 
közművek nyomvonalán. 

– Eddig az ideiglenes létesítmények telepítése folyt, a da-
ruk alapjának feltárása, majd alapozása. Megkezdték az áll-
ványozást, a váron belül a bontási munkák is megkezdőd-
tek, hamarosan indulhat a falazás – mondta el Pásztor Imre.

Mint megtudtuk, a kivitelező nagy erőkkel fog felvonulni 
a falazási munkákra, és a téli időjárás ellenére is folyamatos 
munkavégzést tervez.

A projekt a több mint 2,4 milliárd forintos összköltségű 
Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai 
fejlesztés keretében valósul meg. A mintegy 960 millió fo-
rintos fejlesztés során megújul három bástya, két szinten 
visszaépítik a lovagtermet, kápolnát, megépítik a király-
né lakosztályát, valamint egy kiállítási termet. A felújítás a 
tervek szerint a 2014-es nyári főszezonra befejeződik.

TajThy Á. | foTó: MocsÁrI L.

Ismét életbe lép a téli időszámítás a hétvégén. 
Október 27-én, vasárnap hajnali háromkor egy 
órával kell visszaállítani az órákat. Ez érinti az 
MVK Zrt. néhány városi buszjáratának indulási 
idejét is, a változásokról a Miskolci Napló honlap-
ján, a www.minap.hu oldalon olvashatnak részle-
tes információkat. A villamosok indulási idejét 
nem érinti az óraátállítás. 

Tovább bővíTheT 
a Bosch MIsKoLcon

óraátállítás,
közlekedési változások

Novembertől
újabb

díjcsökkentés

Megérkeztek a fűtési 
idény első számlái

haLad 
a felújíTás

Folyamatosan halad a felújítás a diósgyőri 
várban. A munkaterület átadása után régésze-
ti feltárásokkal, majd az ideiglenes létesítmé-
nyek telepítésével kezdődött a vár újjáépítése, 

mostanra pedig áll 
mindkét daru, zajlik 
az állványozás, 
és a bontásokat kö-
vetően, hamarosan 
a falazás is meg-
kezdődhet.

Kéményseprő-
szolgáltatás

új, önkormányzati cég
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Október 22-ével visszahelyezték fő-
igazgatói posztjára Csiba Gábort. 
A megyei kórház főigazgató-fő-
orvosa érdeklődésünkre elmond-
ta, örül a vizsgálat eredményé-
nek, melyből kiemelte, hogy sem 
szakmai, sem személyi hibát nem 
állapítottak meg. Egyúttal részvé-
tét fejezte ki az elhunyt gyermekek 
hozzátartozóinak, a kórház mun-
katársainak pedig megköszönte 
az elmúlt időszakban is mutatott, 
odaadó munkát.

Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma (Emmi) egészségügyért felelős ál-
lamtitkárságának közleménye szerint 
több okra vezethető vissza a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kórház kora-
szülött intenzív 
centrumában au-
gusztusban tör-
tént csecsemők 
halála. Az elvég-
zett vizsgálat megállapította, hogy az 
orvosi ellátás minden esetben a szak-
ma szabályai szerint történt. A Gyógy-
szerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
tájékoztatása szerint tehát Csiba Gábor, 
a kórház főigazgató-főorvosa kedden 
ismét munkába állhatott. – A vizsgálati 
eredményből egy mondatot emelnék ki: 

sem szervezeti, sem személyi hiányos-
ságokat nem állapított meg a vizsgálat, 
tehát a kórház jól, szervezetten műkö-
dött, és működik azóta is – mondta el 
kedden érdeklődésünkre Csiba Gá-

bor. – Nem lepett 
meg tehát az ered-
mény, mert az 
elején is arra szá-
mítottam, hogy 

nem fognak találni semmi olyat, ami 
elmarasztaló. Ezért is örültem annak, 
hogy mentesítettek a munkavégzés alól 
– amit egyébként magam is kértem vol-
na, ha ez nem történik meg –, mert ez 
mutatta meg a teljes pártatlanságot, és 
tette egyértelművé a helyzetet – tette 
hozzá a főigazgató főorvos.

K. I. 

Hétfőn adták át a Miskolci Közigazgatási és Munka-
ügyi Bíróság új épületrészét a Fazekas utca 2. szám 
alatt. 

A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
idén január elsején kezdte meg a működését, az új 
épületrész kialakításának munkáit pedig márciusban 
kezdték, és alig 6 hónap elteltével, augusztusban már 
be is fejezték. Az új épületrész avatásán jelen volt Ré-
pássy Róbert, igazságügyért felelős államtitkár, Han-
dó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere, valamint a történelmi 
egyházak képviselői és több megyei vezető is.

A most átadott, mintegy 1200 négyzetméteres új 
épületrészben 33 munkatárs kap helyet, de 6 tárgyaló-
termet és tanácskozót is kialakítanak. Dolgozói létszá-

mával egyébként a megye második legnagyobb bírósá-
ga a most átadott intézmény, amely önálló bíróságként 
működik, és itt tárgyalják majd a megye összes, köz-
igazgatással kapcsolatos ügyét.

Az ünnepélyes köszöntőket követően Handó Tünde 
szimbolikusan átadta az új épületrész kulcsát Tománé 
Szabó Ritának, a Miskolci Közigazgatási és Munka-
ügyi Bíróság elnökének, majd a jelenlévő egyházi veze-
tők megáldották az épületrészt. Ezt követően a vendé-
gek megtekintették az újonnan berendezett szobákat 
és tárgyalótermeket.

KujaN I. | fotó: juhász á.

Ahogy minden évben, most is méltó 
módon felkészíti a sírkerteket a ha-
lottak napjára a Miskolci Városgazda 
Kft. Temetőgondnoksága.

– A zöldfelületek folyamatos karban-
tartásán túl ilyenkor elvégezzük a fák 
gallyazását, eltávolítjuk a kinövéseket, 
a sarjakat, eltakarítjuk a lehullott lom-
bot, és a megnövekedett szemétmeny-
nyiséghez igazítjuk a szállítást – mond-
ta el érdeklődésünkre Józsa István, a 
Temetőgondnokság vezetője. – Azokat 
a földhantos, keret nélküli sírokat is 
igyekszünk a kegyeleti ünnepre rendez-
ni, amelyeket láthatóan már senki nem 
gondoz – tette hozzá. A kutakat, amed-
dig lehet, nyitva tartják, ám ha mínusz 
2 oC alá hűl a hőmérséklet, le kell zárni 
a rendszert, nehogy elfagyjon.

A nyolc, önkormányzati kezelésben 
lévő temető – Szentpéteri kapui, vas-
gyári, perecesi, hámori, lyukói, bükk-
szentlászlói és két ómassai – közül a 
Szentpéteri kapui az egyetlen, ahol 
megfelelő módon tudnak helyet biz-
tosítani a virágvásárnak, és ott meg is 
teszik. Az árusításnak nincs kezdete, 
illetve vége, a pavilont, illetve faházat 
bérlők igény szerinti napon kezdhetik 
el, illetve fejezhetik be az árusítást. 

– Portaszolgálatot ellátó munkatár-
saink már a halottak napját megelőző 
időszakban gyakrabban járőröznek, 
hogy megelőzzük az esetleges lopáso-
kat. A polgárőrséggel szerződésünk 
van, hogy ellenőrizzék a temetőket, az 
ünnep idején pedig a rendőrség is in-
tenzíven részt vesz a biztonság megte-
remtésében – hangsúlyozta a temető-
gondnokság vezetője.

A temetők az önkormányzati ren-
deletnek megfelelően a halottak napját 
megelőző három napon – október 30., 
31. és november 1. – tovább, reggel 8 és 
este 9 óra között tartanak nyitva. A lá-
togatók növekvő száma miatt viszont 
30-án lehet utoljára a szokásos rend 
szerint behajtani autóval a Szentpéte-
ri kapui temetőbe. Csütörtökön, 31-én 
már csak a mozgáskorlátozott-igazol-
vánnyal rendelkezők gépkocsiját enge-
dik be. November 1-jén, pénteken pedig 
mindenkinek a temető, illetve a kör-
nyékbeli áruházak parkolójában kell 
hagynia járművét. Józsa István felhív-
ta a figyelmet arra is, hogy temetőikről 
minden fontos információt megtalál-
nak az érdeklődők megújult honlapju-
kon, így onnan is előre tudnak tájéko-
zódni.

Cs. M.

Közel 18 millió forintot nyert a há-
rom miskolci, hajléktalan-ellátás-
sal foglalkozó szervezet a téli krí-
zisidőszakra. Ez azt jelenti, hogy 
több mint kétszáz embert tudnak 
kiszolgálni a teajáratok, és szükség 
esetén, ideiglenesen növelni 
tudják az ágyak számát is. 

Miskolcon három szerve-
zet, a Magyar Vöröskereszt, 
a Napfényt az Életnek 
Alapítvány és a Magyar 
Máltai Szeretetszol-
gálat dolgozik ezen 
a területen. Ebben 
a sorrendben 245, 
90, illetve 50 haj-
léktalannak tud-
nak éjszakára 
szállást biztosí-
tani. A most el-
nyert pályázatok 

révén krízisidőszakban ezen a nor-
matíván felül is elhelyezhetnek fedél 
nélkül élőket. Mindhárom szervezet 
nyert támogatást teajárat működ-
tetésére, ennek köszönhetőn a krí-
zisidőszak alatt, hétköznaponként 
több mint 200 rászoruló juthat for-

ró italhoz és egy-egy szelet zsíros 
kenyérhez. Duberné Duna-
veczki Éva, a Vöröske-
reszt Hajléktalanokat 
Gondozó Központjá-
nak intézményve-
zetője elmond-

ta, a szokásos ellátáson túl reggelit is 
tud biztosítani a Vöröskereszt az éjje-
li menedékhely 100 lakójának. A Ba-
ross utcai intézményben 12 férőhelyes 
lábadozót is működtethetnek. A leg-
nagyobb szelet azonban a regionális 
diszpécserszolgálat, illetve a megyei 
krízisautó működtetéséé: előbbire 

7,5 millió, utóbbira 584 ezer 
forintot nyert el a Máltai 
Szeretetszolgálat. Kocsenga 

Antontól megtudtuk, a 
krízisautó hétköznapo-

kon este 10-től reggel 
6-ig, hétvégén dél-
után 4-től este 8 órá-
ig van ügyeletben. 
A diszpécserszol-
gálat telefonszáma, 

46/530-268. Ezt hív-
hatjuk, ha ellátásra 
szorulót látunk.        

Cs. M.

Új épületrész

Közigazgatási 
és munkaügyi 
bíróság

VIsszahelyeztéK 
posztjára

Nem találtak 
szabálytalanságot

Csiba
Gábort

Közeleg a krízisidőszak
18 MIllIós plusz a hajléKtalaN-ellátásbaN

foGadd öröKbe, tedd szebbé 
buszmegállódat!

Felújítottak egy Szondi György utcai buszmegállót az MVK munka-
társai – az akcióval indult el a cég új kampánya, mellyel arra buzdítják 
a miskolci közösségeket, hogy fogadjanak örökbe és tegyenek rendbe 
egy-egy buszmegállót. 

Devecz Miklós, az MVK Zrt. vezérigazgatója elmondta, az akció jövő 
májusig tart majd, és az a célja, hogy azok a miskolciak, akik az MVK 
járműveit és ezáltal buszmegállóit használják, szebbé, kényelmesebbé 
tegyék a megállókat. Jelentkezhet bármilyen közösség, intézmény, is-
kola, civil szervezet, cég, lakóközösség a mail@mvkzrt.hu címen. Meg 
kell jelölni, melyik megállót fogadnák örökbe, kik lesznek az örökbe-
fogadók, s hogy milyen módosításokat végeznének. Az MVK Zrt. min-
den megállóhelyen feltünteti, hogy a megállót ki, kik tették szebbé. A 
készítők emléklapot kapnak és egy fotót az alkotásról.

                                                                                    tajthy á. | fotó: juhász á.

várják a megemlékezőket
Rendezett temetők
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Weöres Sándor emlékére nyílt ki
állítás, majd az első előadással Tas
nádi István is bemutatkozott a mis
kolci közönségnek egy héttel ezelőtt 
a Miskolci Nemzeti Színházban. A 
héten pedig már a két készülő Sirály 
is szóba került a teátrumban.

100 évvel ezelőtt született Weö
res Sándor. Az ő emlékének állít 
emléket az Évad drámája sorozat 
Miskolcon. A színházban egy éva
don át különböző oldaláról ismer
heti meg a közönség az írót, aki
nek természetesen bemutatják egy 
drámáját is. A Holdbéli csónakost 
Keszég László rendezésében lát
hatja majd a közönség március
ban, a Nagyszínházban.

Az Évad drámája 
mellett egy héttel 

ezelőtt elkezdődött az Évad szerző
je programfolyam is. A színek éva
dában Tasnádi István érkezik több 
alkalommal városunkba. Az első 
esemény a Nézőművészeti főisko
la című darab bemutatója, majd az 
előadást követő közönségtalálkozó 
volt, ahol Tasnádi mellett jelen vol
tak a háromszereplős darab résztve
vői – Mucsi Zoltán, Scherer Péter és 
Katona László is.

A héten pedig már Csehov drá
mája, a Sirály is szóba került a mis
kolci nemzetiben, hiszen abból eb
ben az évadban, egyedülálló módon 
kettő is lesz. Az előadások rendezői, 
Kiss Csaba és Rusznyák Gábor a kö
zönség előtt vitatta meg kedden este, 
hogy mit jelent számára a darab.

Kiss J. | fotó: f. KaderJáK Cs. 

Évad-dráma és -szerző, 
Készülés a sirályra

Többek között Miskolcon forgatta 
legújabb videoklipje néhány jelene-
tét a Bíborszél együttes. A felvéte-
lek vasárnap a Kálvária kápolnánál 
készültek, különleges technikai 
megoldásokkal. 

Tandemugrás, motorozás, újra
élesztés, angyalok – röviden ez jel
lemzi a miskolci Bíborszél együt

tes legújabb videoklipjét, amelynek 
zárójelenetét vasárnap forgatta az 
együttes a Kálvária kápolnánál. A 
csapat ezúttal is Batta Róberttel dol
gozott. – Eddig szinte az összes kli

pünket vele készítettük. Régóta bará
tok vagyunk, ő is miskolci, és nagyon 
jó szeme van – mondta el Fábián Zsolt 
énekes.

– A Kálvária kápolna helyszínét én 
választottam. A közelmúltban vala
hogyan felkeveredtem ide, és nagyon 
szép miskolci panoráma tárul a szem 
elé. Nagyon kellemes és szép hely, tö
kéletes a zárójelenet képi rögzítéséhez 
– mesélte Batta Róbert a helyszínen.

Mint megtudtuk, forgatott a zene
kar a Bükkben is, de a megyehatárokat 
is átlépték. Rögzítettek képeket Nyír
egyházán, emellett Fábián Zsolt egy 

régi álmát is valóra váltotta: kiugrott 
egy repülőből.

– Az eddigi Bíborszélvideóktól el
térően ez nagyon mozgalmas klip 
lesz, sok veszélyes, vészhelyzettel teli 
jelenettel. A történet arról szól, hogy 
mindannyiunk életében vannak őran
gyalok – mondta Fábián Zsolt, hozzá
téve: a technikában is „újít” a zenekar, 
hiszen egy kis helikopterrel is forgat
tak, amire egy goprokamera volt fel
szerelve. 

A közönség nagyjából egy hónap 
múlva láthatja a klipet.

Kiss Judit | fotó: f. KaderJáK Csilla

Miskolc a váruk, Életük
Klipet forgatott a BíBorszél

A századik születésnapját ünneplő Mányi 
Jánosné Ilonát köszöntötte ott-
honában kedden Kriza Ákos 
polgármester és Kovács Lász-
ló önkormányzati képviselő.

Ilonka néni 1913. októ
ber 16án született Buda
pesten, szülei Erdélyből 
származnak, a Kolozs
várhoz közeli Bálvá
nyosváraljáról. – Na
gyon szép kis falu volt, 
gyerekként sok pulisz
kát etettek velem, tejjel, 
nagyon meg is szerettem 
– elevenítette fel gyerek
korát a százévesen is ki
váló szellemi egészség
nek örvendő ünnepelt.

Elárulta, édesapja, Lőte 
István az I. világháború
ban harcolt, ahol comblövést 

kapott, s hadirokkantként nagyon 
korán, 47 évesen halt meg, míg fér
je a II. világháborúban esett orosz 

fogságba, nyoma ve
szett, s azóta sem 
tudni róla sem

mit. Később másod
szor is férjhez ment, 

Mányi Jánossal és 
első házasságából 
született lányával 
Debrecenben él
tek, majd miután 
lányuk Miskolcra 

költözött, ők is utá
na jöttek. Ilonka néni, 

aki egy büszke unoka 
nagymamája, hithű refor

mátusként élte életét, így nevelte lá
nyát is, aki szeretettel gondozza.

– Nőifodrászüzletem volt 35 évig Buda
pesten, a sok állás miatt fáj a lábam – mind
össze ennyit panaszkodott az ünnepelt, akit 
Kriza Ákos polgármester és Kovács László 
önkormányzati képviselő virággal és csoko
ládéval köszöntött századik születésnapján, 
s átadták neki Orbán Viktor miniszterelnök 
üdvözletét is.

s. p. | fotó: J. á.

Utánam, srácok: a kilátóba címmel 
rendezett délutáni, esti programot 
az Észak-Keleti Átjáró Egyesület 
szombaton. A projekt a zenés, játé-
kos közösségteremtő cél mellett az 
épület 50. születésnapja alkalmából 
jött létre.

Emblematikus jelentőséggel bíró 
épület az Avas kilátója, így az egyesü
let Utánam, srácok projektjében is he
lyet kapott. Nyár végén volt 50 éves az 
építmény, amelyhez szombaton most 
újra elzarándokoltak a rajongók, ér
deklődők.

A program változatosra sikeredett, hiszen 
a jelképként számon tartott kilátónál Rudolf 
Mihály, Ybldíjas építész mondott köszön
tőt, majd zene következett a Zivatar együt
tes jóvoltából. Volt emellett historikus séta, 
a városrész (újra)felfedezése, s nem marad
hattak ki természetesen a Kisavas borospin
céi sem.

Az Avassal kapcsolatos történelmi esemé
nyekről Kapusi Krisztián mesélt a résztvevők
nek, az építészeti jellegzetességek kulisszatit
kaiba pedig Bereczki Zoltán építész avatta be 
a nagyérdeműt. Az avasi kilátó egykori ká
vézója is kinyitott a szombati, különleges al
kalomra, hiszen este az Egy Kiss Erzsi Zene 

koncertjét élvezhették a kilátóba látogatók, 
emellett zenélt a Kisavas zenekar is.

 K. J. | fotó: f. KaderJáK Cs.

Október 23án este, a Mű
vészetek Házában tartott vá
rosi ünnepségen adták át a 
II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár által 
meghirdetett szavalóver
seny díjait. A megméret
tetésen, melyen 12 iskola 
diákjai versenyeztek – és 
18an jutottak a döntőbe 
– Eperjesi Gergely (Zrí
nyi Ilona Gimnázium) 
szerezte meg az első, Né
meth Vanessza (Ferenczy 

Sándor Egészségügyi Szakkö
zépiskola) a második és Kun 
Márk (Berzeviczy Gergely 
szakközépiskola) a harma
dik helyezést. A díjakat Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere, 

és Prókai Margit könyv
tárigazgató adta át.

a szavalóverseny 
legjobbjait díjazták

a Kilátónál   találKoztaK a „sráCoK”

századik születésnapján köszöntötték
orBán ViKtor üdVözletéVel
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Hogy ki a legérdeMesebb a PriMa közöNségdíjra, azt öN döNtHeti el!
Vágja ki az újságból a kedvencéről szóló részt és a VOSZ 3526 MiSkOlc, SZentpéteri kapu 80. címére való elküldésével esélyt adhat kedvencének a díj megnyerésére. 

Szavazatát leadhatja továbbá a primaszavazas@gmail.com e-mail címen (egy e-mail címről csak 1 szavazatot fogadunk el), illetve interneten a www.voszborsod.hu honlapon 2013. Október 31-ig.

Magyar Képzőművészet kategória
1. VereS lajOS 19 évesen tagja lett az ózdi Derkovits 

Képzőművészeti Körnek. Itt találkozott Kunt Ernővel, 
aki nemcsak alkotásra, hanem állandó, kitartó munkára 
is ösztönözte. Festéssel csak munka mellett foglalkozott. 
1992-től állandó szereplője a Miskolci Téli Tárlatnak.

2. ZajácZ taMáS iparművész a bőrművességgel főis-
kolai tanulmányai alatt ismerkedett meg. Egyedi bőr-
megmunkálási eljárására az Országos Találmányi Hi-
vatal szabadalmi oltalmat adott.  1980 óta rendszeresen 
kiállít hazai és külföldi galériákban, részt vesz nemzet-
közi képző- és iparművészeti bemutatókon. 

3. bOrSi antal előbb a Bessenyei György Gimnázium-
ban, majd 26 évet a Sárospataki Rákóczi, később Refor-
mátus Kollégium Gimnáziumában tanított. A tanításon 
túl képzőművészeti alkotó tevékenységet is folytatott: 
kollektív kiállításokon vett részt a festészet, grafika, 
majd plasztika területén. Országszerte állnak köztéri alkotásai.

Magyar Tudomány kategória
1. Dr. lakatOS iStVán akadémikus kutatási és tu-

dományos közéleti, szervezői tevékenysége a bányásza-
ti kémiához kötődik. Eddig több mint 550 publikáció-
ja látott napvilágot, amelyekre több mint 540 független 
hivatkozás történt. Több mint 100 ipari projekt vezetője 
volt, melyekről 250 kutatási jelentés készült.

2. Dr. pungOr anDráS kutató, fejlesztő mérnök. 
Húsz évig kutatott az Utahi Egyetemen. Számos nem-
zetközi találmány, műszer, szabadalom társfeltalálója. 
Volt a Bay Nano igazgatója is. Jelenleg egy EU-s nano-
technológiai kutatási projekt hazai témavezetője, Ame-
rikában egy sebészeti robot fejlesztésén dolgozik.

3. Dr. tihanyi láSZló bányamérnök. Szakterüle-
te a fluidumbányászat. Végzése óta a Miskolci Egye-
temen dolgozik, 1998-tól egyetemi tanár.  1994-ben a 
Bányamérnöki Kar dékánhelyettese. 1995-től a Kőolaj 
és Földgáz Intézet igazgatója. Fő kutatási területe a föld-
gázellátás, a szénhidrogén-szállítás és a földalatti gáztárolás.

Magyar sport kategória
1. MéSZárOS láSZló fekvenyomó: 18 éves korában 

kezdett a testépítésbe. Hét évvel később első magyar 
bajnokságán országos csúcsot döntött. 2004-ig amatőr 
versenyzőként ötszörös világ- és négyszeres Európa-
bajnok lett. Az ezt követő időszakban hét profi világ-
szövetségnél is világ- és Európa-bajnoki címet szerzett.

2. kun áDáM tizenkét éves korában ismerkedett meg a 
BMX-szel. 1999-ben, első világbajnokságán már a kö-
zépmezőnyben zárt. 2002-ben, Kölnben világbajnok 
master kategóriában. 2010-ben a profik között megnyer-
te a kölni Suzuki Mastert, amelyet nem hivatalos vb-nek 
tekintenek. 2013-ban újra világbajnok, Kölnben.

3. bOgár jánOS hosszútávfutó. Megyénk egyik legsi-
keresebb sportolója. A hosszútávfutással katonai szol-
gálata alatt jegyezte el magát. 1991-ben megnyerte az 
Athén – Spárta 250 kilométeres versenyt, hatszor a Bécs 
– Budapest szupermaratonon, hétszer Madridban a 100 
kilométeres Világkupán győzött.

Kik nyerik a B.-A.-Z. Megyei PRIMA Díjat 2013-ban? Kik kapják Mancs gyönyörű bronzszobrát?
Kik kapják a 3×1 millió forintos PRIMA Díjat és a 250 000 forintos különdíjat?

a VOSZ b.-a.-Z. Megyei Szervezetének elnöksége minden évben meghirdeti a priMa Díjat, mellyel a megye kulturális, tudományos, oktatási es sportéletének legki-
valóbb képviselőit ismerjük el. a megyei priMa Díj várományosai 3 kategóriában indulnak, és minden kategóriában 3 jelölt verseng a legjobbnak járó kitüntetésért. 
a kategóriák győztesei 2013. november 9-én a Miskolci nemzeti Színházban a nagyszabású megyei priMa gálán vehetik át a nettó 1-1 millió forint pénzjutalmat és 
a gyönyörű Mancs-szobrot. a szakmai elismeréseken túl a közönség által legjobban kedvelt személyiség nettó 250 000 forint különdíjban részesül.

Bükkalja Takarékszövetkezet • Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet • Borsod Takarék Takarékszövetkezet • Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet • Felsőzsolca Abaúj Takarékszövetkezet 
Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet • Sajóvölgye Takarékszövetkezet • Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet • Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet • Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet • Zemplén Takarékszövetkezet

Gyémántfokozatú főtámogatók:

Aranyfokozatú támogatók: Ezüstfokozatú támogatók:

Kiemelt
médiatámogató:

Bronzfokozatú támogatók:

Médiatámogató:

Z – MILAN ’92 Kft.



A Zsolcai kapui emléktáblánál 
kezdődtek el szerdán reggel kilenc 
órakor az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 57. évfordulójá-
nak városi megemlékezései, ahol a 
szabadságharc hőseinek, áldoza-
tainak, a megtorlás mártírjainak 
emlékhelyét koszorúzták meg a 
megyei rendőr-főkapitánysággal 
szemben.

Ezt követően a Szentpéteri kapu-
ban folytatódott az ünnepségsoro-
zat, a Romek-emlékoszlopnál. Ro-
mek Strzałkowski lengyel fiú volt, 
aki 1956-ban, 13 évesen Poznańban 
halt meg, lelőtték az ottani munkás-
felkelés során. A poznańi események 
a magyar forradalom nyitányát je-
lentették.

Misley Emese szintén 13 évesen 
vesztette életét, ő már Miskolcon, az 
1956-os forradalom és szabadság-
harc során. Miskolc város közönsé-
ge róla is megemlékezett a Munkácsy 
közben, ott, ahol tábla őrzi az emlé-
két. A hősi halált halt gyermekek 
emlékhelyénél iskolák – a Szentpéte-
ri kapuban a Petőfi Sándor Általános 
Iskola, a Munkácsy köznél pedig a 

Bársony János Általános 
Iskola – adott műsort.

Nagy Imre mártír miniszterelnök 
belvárosi táblájánál néma fejhajtás-
sal és koszorúkkal emlékeztek, épp-
úgy, mint az ’56-os forradalom és 
szabadságharc miskolci eseményei 
egyik kiemelkedő alakjának, Nagy 
Attilának a mellszobránál a Miskolci 
Nemzeti Színház előtt.

Az ünnepség ezt követően Szabó 
Lőrinc emléktáblájánál a miskolci 
származású költőről elnevezett isko-
la diákjainak műsorával, majd a me-
gyeházán folytatódott, 
ott, ahol a me-

gyei mun-
kástanács műkö-
dött 1956-ban.

Szintén koszorúzással, valamint a 
Komlóstetői Általános Iskola tanu-

lóinak műso-
rával emlékeztek 

a DIGÉP-nél, a munkásgyűlés 
emléktáblájánál, s ünnepség volt a 
Földes Ferenc Gimnázium falán el-

helyezett Széchenyi-emléktáblánál 
is. 

Az ünnepség a Hősök temetőjé-
ben ért véget, itt a hagyományoknak 
megfelelően megkoszorúzták az ’56-
os emlékművet, a mártírok sírjait, a 
megyei áldozatok emléktábláját, va-
lamint Klibán András, a Magyar Po-
litikai Foglyok Országos Szövetsé-
ge megyei szervezete volt elnökének 
emlékhelyét.

A Hősök temetőjében Miskolc 
képviseletében Kriza Ákos polgár-
mester, valamint Pfliegler Péter és 
Zsiga Marcell alpolgármesterek, míg 

a többi helyszínen Papp Ferenc, a 
kulturális és idegenforgalmi osztály 
megbízott vezetője helyezte el az em-
lékezés koszorúit. A Fidesz – KDNP 
nevében országgyűlési és önkor-
mányzati képviselők koszorúztak, 
csakúgy, mint az MSZP helyi szerve-
zetének nevében. Hasonlóan emlé-
keztek a Miskolci Egyetem, a Magyar 
Politikai Foglyok Országos Szövetsé-
ge megyei szervezete, a megyei mun-
kástanács, valamint további pártok, 
társadalmi és civil szervezetek kép-
viselői is.

T. Á. | foTók: MocsÁri L., JuhÁsz Á. 
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A Miskolci Egyetem ’56-os központi ünnepségét – a 
hagyományoknak megfelelően – az A/1-es épület I. 
sz. előadójában tartották meg kedden. Ott, ahol egy 
nappal a forradalom és szabadságharc kitörése előtt, 
1956. október 22-én az egyetemi ifjúság ülésezett, és 
ahol megalakították a diákparlamentet. Borsod me-
gyében innen indult el tehát az ’56-os forradalom.

„Emlékeztessen ez a tábla 
azokra, akik egyetemünkön 
a forradalomban részt vettek. 
Kiss Gáborra, Kölber Gáborra, 

akik a forradalom leverésekor életüket vesztették, és 
mindazokra, akik a megtorlást elszenvedték” – olvas-
ható az előadóteremben található emléktáblán.

Torma András, a Miskolci Egyetem rektora ünnepi 
köszöntőjében elmondta, talán nem túlzás azt állítani, 
hogy az ’56-os forradalom 57. évfordulóját Magyaror-
szággal együtt az egész világ ünnepli.

– Tisztelgünk azok előtt, akik hittek eszméjük meg-
valósulásában, hittek egy szabad, független és demok-
ratikus Magyarországban – emelte ki a rektor, aki ezt 
az októberi szellemiséget korabeli forrásokra és szem-
tanúk leírásaira támaszkodva idézte meg. Hangsú-

lyozta, a korszellem arra indította a magyarokat, 
hogy túlnőjenek önmagukon, egy olyan időszak-
ban, melyben a nemzeti egység volt az alapélmény.

Az ünnepi műsort követően Miskolc önkor-
mányzatának képviseletében Kiss Gábor alpol-
gármester, a Miskolci Egyetem részéről Torma 

András rektor és Horváth Zita általános rektorhe-
lyettes, a megyei kormányhivatal képviseletében pe-
dig Demeter Ervin kormánymegbízott és Társi József 
kabinetvezető helyezett el koszorút az emléktáblánál. 

kuJan i. | foTó: MocsÁri L.

közösen emlékezett  
az MszP és az Együtt-PM
Misley Emese emléktáblájánál, 
illetve Nagy Attila mellszobrá-
nál tartott közös megemlékezést 
kedden az MSZP és az Együtt-PM 
Miskolcon. 

Nagy-Korsa Judit, 
az Együtt-PM or-
szággyűlési kép-
v iselő-jelölt-
je elmond ta, 
hogy 1956. 
október 23. 
sok eufori-
kus, és szá-
mos tragikus 
pillanatot tar-
talmaz. Utób-
biak közé tartozik 
az általános iskolás lány 
meggyilkolása is, aki ma 70 éves 
lenne. Hangsúlyozta, hogy amikor 
rá gondolunk, minden diktatúra ál-
dozatairól megemlékezünk. A me-

net ezután a Miskolci Nemzeti Szín-
ház színészbejárójához vonult át, 
ahol az MSZP részéről Varga László 
országgyűlési képviselőjelölt emlé-
kezett meg Nagy Attila színészről, 

a róla mintázott mellszobor-
nál.

Felidézte életét, 
szerepét 1956 

eseményeiben, 
színházi, po-
litikai kar-
rierjét, s fel-
olvasott egy 
idézetet Nagy 

Attila egyik 
híres felszóla-

lásából is. A meg-
emlékezők mindkét 

helyszínen elhelyezték 
az emlékezés virágait és koszorúit, 
majd gyertyát gyújtottak ’56 hősei-
nek emlékére.

k. cs.

nemzeti egységet teremtett ’56

Hangsúlyozta: nem csupán mi, ma-
gyarok, hanem az egész világ ünnepli 
október 23-át. Ezen a napon azokra a 
hősökre emlékezünk, akik bátran, szó 
szerint halált megvetve szálltak szem-
be az idegen elnyomókkal.

– A kivégzett és börtönre ítélt hő-
söket sosem felejtjük el, soha nem 
felejthetjük el. Nem felejthetjük 

azokat, akik puskával és ben-
zines palackokkal is feltar-

tóztatták a világ egyik leg-
nagyobb hadseregét, azt, 
amely tankokkal és nehéz-
ágyúkkal támadott. Azo-
kat, akik önként vállalták 

a mártírsorsot. Azokat, akik 

felébresztették a nyugati baloldal 
lelkiismeretét. Emellett különösen 
nem felejthetjük azokat, akik az 
erőt adták ahhoz, hogy kiszorítsuk 
a hatalomból a szocialista munkás-
pártot, hogy lebontsuk a szabad 
világtól elválasztó szögesdrótot és 
az aknazárat – hangoztatta Csö-
bör Katalin, aki ezt követően arról 
szólt, hogy az elmúlt három évben 
mi mindent tett a kormány a ma-
gyarokért.

Kiemelte a rezsicsökkentést – 
mint mondta, az ezzel kapcsola-
tos harc 2014-ben is folytatódni 
fog. A képviselő megemlítette azt 
is, hogy a válság szélviharában is 

képesek voltak faragni az adós-
ságból, kimentettek több százezer 
devizahiteles családot az adósság-
csapdából.

A jelenlévők végezetül megko-
szorúzták az 1956-os emlékhelyet, 
majd ünnepi műsort adott a Rozma-
ring Népdalkör, a Felsőzsolcai Férfi 
Népdalkör. Danyluk Anna és Ho-
gya Boglárka, a Felsőzsolcai Szent 
István Katolikus Általános Iskola 
diákjai elszavalták Márai Sándor: 
Mennyből az angyal című alkotá-
sát, majd Petőfi szavaival és a Szó-
zat közös eléneklésével ért véget az 
ünnepség.

kiss J. | foTó: JuhÁsz Á.

„az egész világ ünnepli október 23-át”

Felsőzsolcán a Kegyeleti parkban emlékeztek meg az 
1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, va-
lamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 24. évfor-
dulójáról szerdán délelőtt. Az eseményen Csöbör Katalin 
országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet.

koszorúzások  a forradalom

miskolci emlékhelyein



84 éve, 1929. október 21-én a város építési szakbi-
zottsága döntést hozott az oxigén-gyártelep meg-
alapításáról. A Vulkán Oxigén Rt. a Vay (ma József 
Attila) úton alapíthatta meg telepét, s 1930-as indu-
lásakor 20 munkást juttatott álláshoz. A gyár 1944-
ig működött, akkor a németek felrobbantották. Ká-
rosodása 80% volt. A romeltakarítás és újjáépítés 
után 1949-ben államosították.

84 éve, 1929. október 22–23-án törvényhatósági 
képviselő-választások voltak. Miskolc önálló tör-
vényhatósággá válása után, tehát 20 éve először ke-
rült erre sor. A 48, legtöbb adót fizető (virilis) mel-
lett ugyanennyi rendes bizottsági tagot választottak 
10 körzetben. Miskolcnak ekkor 57 ezer lakosa volt, 
s mindössze 20 ezer embernek volt választási joga. A 
Kereskedelmi és Iparkamara 6 kereskedőt és iparost 
delegált a város parlamentjébe. 

Hétforduló

Múlt és jelen

A kép a Serház (1928-tól Tizes honvéd vagy Tizeshonvéd) utca páratlan ol-
dalának utolsó házait (35. és 37. számúakat) mutatja. Ezzel az épülettel szem-
ben áll a Szent Anna római katolikus templom. A Győri kapu ennek az útnak 
a folytatása. Ha a kép 1906 előtt készült, itt volt a miskolci közúti villamos 
fővonalának a végállomása. Ha a kép 1906 után készült, akkor a Diósgyőrig 
közlekedő villamos egy megállóját látjuk. Ugyanis „a miskolczi városi villa-
mos vasút vöröstemplomi kitérőjétől a miskolc-diósgyőri törvényhatósági út 
mentén a vasgyár telepen át Diósgyőrig” ekkortól közlekedett a meghosszab-
bított pályán a villamos.  

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

névadó – deák ferenc
Görömbölyön a Pesti út és a Szabó Károly utca 

által határolt kelet-nyugat irányú utcánk, amely 
az utcaátnevezések kapcsán, 1993-tól haszná-
latos ezen a helyen. A második világháborút 
követő névváltoztatásokig Miskolc belváro-
sában a mai Déryné utca viselte Deák Ferenc 
nevét. A „haza bölcsére” a belvárosban tér, s a 
téren álló szobra is emlékeztet.

A névadó ügyvéd, politikus, országgyűlési 
képviselő, számos „minősítés” mellett a haza jogá-
sza. Jogakadémiát végzett Győrben, Pesten pedig ügy-
védi vizsgát tett. 1833-ban már a pozsonyi országgyűlé-
sen mások figyelmét felkeltő követ, aki „mélyre tekintő 
ésszel” viszonyult a megtárgyalandó ügyekhez, így az 
úrbéri törvények tárgyalásakor a jobbágyokhoz. Nagy 
energiát fordított a Büntető Törvénykönyv összeállításá-
ra, egyértelmű volt a halálbüntetés-ellenessége. Minden-
ki számára útmutató volt a vegyes házasságok elismerte-

tésében. Bár tevőlegesen a szabadságharcban nem 
vett részt, hadbíróság elé állították. A jövőt, az 

átalakulást az 1848-as törvények alapján, há-
borúskodás nélkül képzelte el. Az uralkodóval 
a kapcsolatot nem „határozatokban”, hanem 
„feliratokban”, a kölcsönös tárgyalásokban 
látta. Mint a „törvényesség emberét”, korábbi 

viták után Kossuth és Széchenyi, de az osztrá-
kok is elfogadták. Az osztrák–porosz–olasz hábo-

rú (1866) után Bécsben kifejtette a magyar miniszté-
rium megalakításának szükségességét. Az összehívott 
országgyűlésen az uralkodó kinevezte a magyar kor-
mányt. Ez volt a törvényben is rögzített kiegyezés. (1803–
1876 között élt. Mauzóleuma a Kerepesi temetőben van. 
Miskolcon 1925-ben avattak szobrot emlékére, ez Gárdos 
Aladár alkotása. Városunkban útitársával, Vörösmarty 
Mihállyal egyszer, 1845-ben járt, vendéglátójuk Szemere 
Bertalan volt.)                                                                      d. I.

anno írták…  
„Ha van város, amely pontosan nyomon követte az 

ország fejlődését és a városalkotó középosztály alakulá-
sát, Miskolc igen. Ennek a városnak a szeme mindig Bu-
dapesten volt és a magyar középosztály kialakulásának 
egyes fázisai szépen látszanak Miskolc történetén. Min-
dig haladt a korral, ami annyit is jelent, hogy engedel-
mesen, sőt túlbuzgón fölvette mindazokat a hibákat is, 
amelyeket a kor magával hozott” – írja Miskolcról tett 
vallomásában Szabó Zoltán 1937-ben, majd folytatva 
úgy látja, hogy „a város darabokra esik szét és utcák tart-
ják össze, nem pedig szellem. A keleti végét a nyugati-
hoz villamos rántja közelebb és a különféle városrészek 
legfeljebb ha a központ boltjaiban találkoznak. Egerben 
a különböző városrészek emberei a templomokban talál-
koznak, Salgótarjánban a gyárakban, Balassagyarmaton 
a hivatalban, Miskolcon a piacokon és a boltokban. Ez a 
város lényege. ”                                            dobrossy István

akkor...

...és Most
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A Hősök temetőjéből a Petőfi térre vezetett az ünneplők útja Miskolcon, 
október 23-án délután. A téren a középiskolások korabeli viseletekben 
elevenítették fel a forradalmi eseményeket, s elhangzott a Nemzeti dal 
is – úgy, mint 1956 októberében. Ezt követően a Hősök terére vonultak, 
ahol Sebestyén László országgyűlési képviselő mondott beszédet.

– A mai napon azokra emlékezünk, 
akik vérüket adták az országért, vállal-
ták a mártírsorsot, a halált. Akik vere-
séget szenvedve ütöttek rést az akkori 
erős, kommunista Szovjetunió pajzsán. 

Vállalták a kínt, a börtönbüntetést, a 
megaláztatást. Ünnepeljük őket, mert 
értünk vállalták mindezt, értünk, a 
nemzetükért, az országért, a haza sza-
badságáért – hangsúlyozta a képvise-

lő, majd elmondta, 
ma is küzdenünk 
kell azért, hogy 
szabadok lehes-
sünk.

Ma is harco-
lunk, csak nem 
egy birodalom-
mal állunk szem-
ben, hanem a szegé-
nyeket kizsákmányoló 
multinacionális nagytőké-
vel. A magyar érdekek pedig feljebb-
valók az irányításnál, s ezt be is kell bi-
zonyítanunk – hangsúlyozta Sebestyén 
László.

Este a Művészetek Házában ünne-
pi műsorral zárult az egész napos 
megemlékezés-sorozat, itt Kri-
za Ákos, Miskolc polgármestere 
mondott beszédet. 

– Eufória, lendület, lelki megin-
dultság, elszánt küzdelem, önfel-

áldozó fegyveres harc, gyorsan be-
következő tragédia, elkeseredett és 

kétségbeesett szem-
besülés a végzettel. 
Gyász.

Ezekbe a szép és 
mély jelentésű sza-
vakba bele lehet 
sűríteni Magyaror-

szág történelmének 
egyik legnagyszerűbb 

időszakát: 1956 októbe-
rét. A nemzet egyik legna-

gyobb, sorsdöntő forradalmára 
emlékezünk ma és a mártírok emléke 
előtt hajtunk fejet – hangoztatta Kriza 
Ákos, felidézve a korabeli, miskolci tör-
ténéseket. Elmondta: az ünnep csak ak-
kor teljes, ha az emlékezésen túl számot 
is vetünk arról, hogy mit jelent ma és itt 
számunkra 1956.

– Úgy gondolom, mindenkinek van 
egy maga számára kialakított képe a 
forradalmi Magyarországról, ezekről 
az időkről. Ma már azonban nem vita 
tárgya, hanem tézis, hogy 1956 nem-
zetegységesítő forradalom volt, amely 
a szabadságharcban teljesedett ki. A 
nemzet ekkor volt egy és oszthatatlan. 
Ebben volt az ereje, ez rendítette meg 
alapjaiban a rezsimet, ez riasztotta meg 
a párizsi béke utáni státusquo hatalma-
it. Mert csak egy egységes nemzet képes 
arra, hogy változtasson sorsán, lendítsen 
történelmén. Számunkra éppen ezért 
elsősorban ezt kell, hogy üzenje 1956 – 
hangsúlyozta Miskolc polgármestere.

kIss J.–taJtHy á.
fotó: MocsárI l., JuHász á. 

„              Mentette MeG
száMunkra a Hazát!”
1956



Ternyák Csaba egri érsek szentelte 
fel kedden a Szent Imre Római Ka
tolikus Általános Iskola bő egy hó
nappal ezelőtt 
elkészült sport
udvarát. A ta
nulók látványos 
bemutatóval 
demonstrálták 
az új pálya sok
színűségét.

A diákok egy 
hónappal ez-
előtt vehették 
h a s z n á l a t b a 
az intézmény 
új sportudva-
rát. Balog Gyu-
la plébános kö-
szöntőjét és az intézmény hitéletét 
bemutató beszédét követően Ter-
nyák Csaba egri érsek szentelte fel 
a pályát kedden, majd látványos 
sportbemutatóval rukkoltak elő a 
Szent Imre tanulói.

Ternyák Csaba gratulált a sporto-
lóknak, amiért sokszínűen 

demonst r á l-
ták, mi min-
denre használ-
ható a pálya.

– Ép testben 
ép lélek; a ta-
nulás is sokkal 
jobban megy, 

ha jelen van mindennapjainkban a 
testmozgás, erre buzdítom a fiatalo-
kat – mondta az érsek.

Kovácsné Nikházy Eleonóra igaz-
gató köszönetet mondott a támoga-
tóknak – többek közt az érseknek és 
a szülőknek –, hogy megépülhetett a 
sportudvar.

– Sok ember áldozatos munkája és 
anyagi felajánlása van benne, ezért 
hálával tartozunk nekik – emelte ki 
az intézményvezető.

– Az iskolában tapasztalt nevelési 
és oktatási harmónia mindenképpen 
támogatásra méltó. Pazar minőségű 
pályája lett az intézménynek, azt kí-
vánom, hogy egészségben sportolja-
nak itt a gyerekek – emelte ki Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere. Sebes-
tyén László országgyűlési képviselő 
úgy fogalmazott, mindig örömmel 
tölti el, ha valamely iskola kapcsán 
fejlesztésről tud beszámolni.

S. P. | Fotó: JuháSz á.
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Jégkorong
Legutóbb 8–5-re győzött a Fe-

rencváros otthonában a Miskol-
ci Jegesmedvék jégkorongcsapata, 
ám hétfő este nem sikerült ismét 
nyernie a Maciknak a zöld-fehérek 
vendégeként a MOL Liga soros já-
téknapján. Mayer Péter együttese 
négy mérkőzés után szenvedett ve-
reséget, az FTC 6–1-re nyert.

Vízilabda
Múlt szombaton rendezték meg 

az ötödik forduló mérkőzéseit az 
OB I/B-s osztályú férfi vízilabda-
bajnokságban. Az eddig remekül 
teljesítő Miskolci VLC legénysé-
ge ezúttal a fővárosban igyekezett 
szaporítani pontjainak számát. Az 
MVLC a Honvéd utánpótlás-ven-
dégeként szerepelt, és újabb sikert 
ért el. Honvéd-utánpótlás – Mis-
kolci VLC 5–8 (3–0, 1–4, 1–3, 0–1).

Kosárlabda
Kiváló csapatmunkával az egész 

bajnokság kimenetele szempont-
jából kulcsfontosságú mérkőzést 
nyert meg múlt vasárnap a DVTK 
női kosárlabdacsapata a korábban 
a bajnok Sopron csapatát is legyő-

ző PINKK Pécs ellen. Pereszte-
gi Nagy Ákos: „Kiváló mérkőzé-
sen, csapatként harcoltunk meg a 
győzelemért. Ez az igazi arcunk, 
de még sokat kell dolgoznunk, ha 
el akarjuk érni a kitűzött célokat. 
Remélem, sokan kilátogatnak a 
címvédő elleni következő hazai 
mérkőzésünkre, a lányok megér-
demlik a biztatást! PINKK PÉCSI 
424 – ALUINVENT DVTK-MIS-
KOLC 70–77.

A Diósgyőr a következő hazai 
mérkőzését október 26-án, szom-
baton 17 órától játssza a Generali 
Arénában: igazi rangadó lesz ez a 
bajnoki címvédő Sopron ellen.

Röplabda
Vasárnap délután újabb fordu-

lót rendeztek a női NB I-es röp-
labda-bajnokságban. Az Albrecht 
Miskolci VSC MVSI együttese ez-
úttal hazai környezetben lépett pá-
lyára, ellenfele a TF gárdája volt. A 
vasutasok küzdelmes és látványos 
mérkőzésen nagy esélyt szalasztot-
tak el, így végül ellenfelük diadal-
maskodott. Albrecht Miskolci VSC 
MVSI – TF Budapest 1–3 (–19, 19, 
–25, –8).

hírek, eredmények Nevelési és oktatási
harmónia 

Az óvodásoktól a nyugdíjasokig 
mindenki találhat megfelelő távot 
magának az október 27én, va
sárnap a borsodi megyeszékhely 
központjában megrendezendő 
Miskolci Barátság Maraton futó
fesztiválon.

Miskolc önkormányzata idén fel-
karolta a rendező Marathon Club 
SE és a társrendező „Miskolc Egész-
séges Ifjúságáért Alapítvány” által 
életre hívandó eseményt. Ennek kö-

szönhetően, a Miskolci Egyetemről 
„beköltözve”, a Generali Aréna elől 
rajtolva, új pályán búcsúztathatják 
az idei futószezont az amatőr és iga-
zolt sportemberek, családok, iskolai 
csoportok, baráti társaságok.

A népkerti sportcsarnok előtt 
kijelölt versenyközpontból négy 

egyéni (42,1 km; 21 km, 10,5 km, 
5,27 km), és egy váltó (félmara-
ton; 4 x 5,27 km) szám résztvevői 
kezdhetik majd meg a kilométerek 
gyűjtését. A maratoni szám szint-
ideje 5 óra 30 perc, ami azért fon-
tos, mert ezt követően, 16 órától 
feloldják a teljes és részleges útle-

zárásokat, forgalomkorlátozáso-
kat. Az 5,27 km-es körpálya a kö-
vetkező útvonalon halad: Görgey 
Artúr utca (rajt) – Corvin utca – 
Uitz Béla utca – Rákóczi Ferenc 
utca – Petőfi Sándor utca – Day-
ka Gábor utca – Széchenyi utca – 
Déryné utca – Palóczy László utca 

– Horváth Lajos utca – Szentpáli 
utca – Corvin utca – Dankó Pista 
utca – Király utcai járda – Budai 
József utca – Görgey Artúr utca 
(cél). Az óvodásoknak és kisisko-
lásoknak az 1, illetve 2 km-es futa-
mokkal kedveskednek a Népkert-
ben a házigazdák.

Belvárosban a Barátság Maraton

Megállíthatatlan a diósgyőri lab
darúgócsapat, melynek soroza
ta tovább folytatódott. A Paks 
idegenbeli 2–0s legyőzésével az 
állás: nyolc mérkőzés óta veretlen 
Tomiszlav Szivics együttese, soro
zatban hét meccset megnyert, s 646 
perce gólt sem kapott.

A szombati, magabiztosan meg-
nyert paksi találkozón a gólokat Elek 
Ákos és Barczi Dávid, a gólpasszokat 
Futács Márkó, a kapusbravúrt pedig 
a sérült Ivan Radoš szériáját tovább 
vivő Nenad Rajić szállította. A siker 
az egész csapaté, mely őrzi második 
helyét a tabellán.

Az NB I 12. fordulójában a hato-
dik helyen álló Haladáshoz utaznak 
szombaton Szombathelyre a piros-
fehérek (20.00).

Tomiszlav Szivics nem foglalko-
zik a páratlan sorozattal, azt mondja, 
minden meccsre egyformán készül-
nek, legyen az a Haladás, a Mezőkö-
vesd vagy a Ferencváros elleni.

– Egy a sok közül a szombathelyi 
találkozó, csak a három pont meg-

szerzése a célunk, mint mindig. Ne-
künk minden edzés egy munkanap, 
melyet száz százalékon kell teljesíte-
nünk – mondta a vezetőedző, majd 
beszélt a soros ellenfélről is. – Tény-
leg jó csapatról van szó, felnőtt és 
utánpótlás-válogatott játékosokkal. 
Radó András jelen pillanatban az  
NB I egyik legjobb csatára, vagy ott 
van például a rutinos Halmosi Péter. 
Jól dolgoztunk ezen a héten is, vár-
juk a mérkőzést.

Radošon kívül nincs más sérültje, 
illetve eltiltott futballistája a DVTK-
nak, így a bőség zavarával küzdhetne 
Szivics, de más szempontokat is fi-
gyelembe kell vennie.

– Ez lesz a tizenkettedik mérkő-
zésünk, pár játékoson, aki eddig vit-
te az egészet, látszik némi fáradtság, 
míg mások most lendülnek formába. 
Nekem ezeket látnom kell, így van 
néhány dilemmám a kezdőcsapattal 
kapcsolatban, melyről szokás szerint 
a meccs előtt döntök majd – emelte 
ki a szakvezető.

Kovács Zoltán sportigazgató azt 
mondta, az együttes erejét mutatja, 
hogy az is előfordulhat, a hétvégi, 
utazó keretből válogatott futballista 
marad ki – nem célozva ezzel sem-
mire, csak példaként említve – tette 
hozzá.

S. P. | Fotó: MocSáRi L.

Folytassa, 
DVtK!

Megáldották  
a sportudvart

Visszatér Robert Dever
A Miskolci Jegesmedvék – Új
pest mérkőzés után Egri István, 
a miskolci klub irányítója fontos 
bejelentést tett múlt hétvégén.

– Megegyeztünk Robert De-
verrel, Bobbal, ami azt jelenti, 
hogy a kanadai szakember újból 
a vezetőedzőnk lett. Miután kö-
zös megegyezéssel elváltunk Tra-
vis Youngtól, azon dolgoztunk, 
hogy minél hamarabb megta-
láljuk a posztra legalkalmasabb 
embert, ugyanis Mayer Péterrel 
a váltáskor abban maradtunk, 
hogy ideig lenes beugró lesz. Tud-
juk, hogy ő is alkalmas a veze-
tőedzői poszttal együtt járó 
feladatok ellátására. Bobbal 
szinte a váltás után felvet-
tük a kapcsolatot, és 
próbáltuk meggyőz-
ni arról, hogy 

a mi helyzetünkben nincs időnk 
arra, hogy hetekig keresgéljünk, 
és számunkra ismeretlen edző-
vel kössünk szerződést – mond-
ta, hozzátéve: Bobnak rengeteg 
elfoglaltsága van, ezért időt kel-
lett adni neki arra, hogy az ügye-
it úgy rendezze le, hogy október 
végétől a rendelkezésünkre tud-
jon állni.

– Úgy gondoljuk, a lehető leg-
jobb megoldás született, mert 
Bob nemcsak a környezetet, a 
csapat nagy részét, hanem a Li-
gát is ismeri. Reményeink szerint 
ugyanolyan lendülettel fog mun-
kába állni, mint ahogy ezt tette a 

2010/2011-es szezonban, és foly-
tatja a Mayer Péter által elkez-

dett munkát – zárta Egri 
István.
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Forgalmazza a Miskolci Agrokultúra Kft.  
Kapható az UNIÓ COOP Zrt. üzleteiben.

Miskolczi

Ínyenc kolbász

November 15. péntek, 17 óra,  
Mûvészetek Háza   

HALÁSZ JUDIT:   
CSIRIBIRI CÍMû KONCERT

Jegyek kaphatók a Miskolci Kulturális Központ  
központi jegypénztárában

Jegyárak:1900 Ft

Jegyek és információ: MKK központi jegypénztár  
(Miskolc, Rákóczi u. 2., telefon: 46/508-844,  

30/846-3009) www.muveszetekhazamiskolc.hu

Épületgépészet
Hőszigetelés
Megújuló energia
Nyílászárók
Szellőzéstechnika

Miskolc, Álmos u. 5.
www.amek.hu, info@amek.hu
+36-70/368-5880
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október 26. | szombat
20.00 | Szabó Balázs bandája & az Ele-

fánt-koncert. Helynekem.

október 27. | vAsárnAp
15.00 | Furmann Imre-emléknap. Ezen a 

napon lenne a Szabó Lőrinc-díjjal kitün-
tetett költő, jogász 62 éves. Promenade 
Panzió, tükrös terem.

október 28. | hétfő
19.00 | Jótékonysági Musical és Operett 

Gála. A megyénkben élő idősekért. Mis-
kolci Nemzeti Színház.

október 30. | szerdA
17.00 | Mustármag. Wass Albert művei-

ből előad Kulcsár-Székely Attila. Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház.

17.00 | Képzőművészeti élet Miskolcon 
a kiegyezés után és a századelőn. 
Balogh Bertalan és a felvidéki vándorki-

állítások. Művészeti Szabadegyetem. Elő-
adó: Pirint Andrea művészettörténész. 
Miskolci Galéria, Feledy-ház.

november 1. | péntek
20.00 | Punnany Massif lemezbemutató 

hétvége. Helynekem.

november 2. | szombat
20.00 | Punnany Massif lemezbemutató 

hétvége. Helynekem.

Kiállítás
Páll Lajos festőművész kiállítása. A tár-

lat megtekinthető november 16-ig. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

Szalay Lajos ’56-os rajzai. A tárlat megte-
kinthető november 16-ig. Miskolci Galé-
ria, Rákóczi-ház.

Velok István karakterképei. A tár-
lat megtekinthető november 7-ig. Nyi-
las Misi ház.

október 28. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Honvéd7 19.40 
Vigyázz, kész, biztonság! 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

október 29. | 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 30. | 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 31. | 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.

november 1. | 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.

november 2. | 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.

november 3. | 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, 
hírösszefoglaló 20.30–07.00 Képújság. 

szombaton, 26-án, 11 órakor 
élő rózsafüzért tartanak gyer-
mekeknek a minorita temp-
lomban. Vasárnap 16 órától 
filmklub a rendházban, hétfőn, 
28-án az esti, 18 órai szentmisét 
Kelemen Didák boldoggá ava-
tásáért mutatják be.

A hit éve képekben címmel 
nyílt meg Murvai György fo-
tókiállítása a Mindszenti plé-
bánia Millenniumi termében. 
A kiállítás november 23-áig 
tekinthető meg.

november 1-jén, pénte-
ken mindenszentek ünnepe 

lesz. A Mindszenti temetőben 
17.30 órakor kezdődik a teme-
tői ájtatosság, a templomban a 
18.30 órai szentmisét a plébá-
nia összes halottjáért mutat-
ják be. Ezen a napon 7 és 10 
órától is lesz szentmise.

A minorita templomban 
mindenszentekkor és 2-án, 
halottak napján is lesz 10 órai 
szentmise is. A templom alat-
ti kripta minden nap 8–20 óra 
között lesz látogatható. No-
vember hónapban minden 
esti szentmisét az elhunyta-
kért mutatják be.

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!

megtekinthető. A TISZA-BÉRC Kft. (3534 Miskolc, Telepy 
Gy. u. 1.) által benyújtott, a TISZA-BÉRC Kft. miskolci bérelt te-
lephelyén (23365/43 hrsz.) nem veszélyes hulladék (műanyag, fa) 
hasznosítása tevékenység kapacitásbővítésére vonatkozó előzetes 
vizsgálati eljárást az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség lezárta és megállapította, 
hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósí-
tásához környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

A határozat teljes szövege 2013. november 4-ig megtekinthe-
tő az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Felügyelőségen (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), 
valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalá-
nak Építési és Környezetvédelmi Hatósági Osztályán (Miskolc, 
Városház tér 8. sz., III. udvar, földszint) ügyfélfogadási időben 
(hétfő 13–16, szerda 8–17 és péntek 8–12 óra között).

mindenkit érhet jogeset

közérdekű közlemény

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 Mihály Általános Iskolában (Avas, Szilvás u. 38), 
november 15-én, 17 órától a 21. Sz. Általános Iskolában (Diós-
győr, Tóth Á. u. 12.). 

lAkossági fórum

Szalay Lajos ’56-os rajzaiból nyílt kiállítás a Miskolci Galéria Rákóczi-há-
zában. A miskolci kötődésű, nemzetközileg is elismert grafikusművész 
munkái a forradalom és szabadságharc emlékét idézik. A tárlat novem-
ber 16-ig tekinthető meg.

A vAGyonteReMtéS  

tAnuLhAtó.

ne csak aggódjon  
a pénzügyi helyzete 

miatt, hanem  
cselekedjen!

Kétnapos, majdnem ingyenes tanfolyam Miskolcon,  
november 8–9-én.

 

Információ és jelentkezés WWW.PttI.hu

Apróhirdetés
Miskolc Rózsadombján, a Per-
czel Mór utcában, egy 138 m2-
es, kiváló elrendezésű, gáz-cirkó 
fűtésű, 2. emeleti ingatlan, egy 6 
lakásos, téglaépítésű társasház-
ban eladó. A lakáshoz tartozik 
egy nagyméretű garázs, valamint 
egy gépkocsibeálló is. Az ingat-
lan zöld övezeti részen található, 

szép panorámával. Érdeklődni: 
30/663-4425.

hi-Sec és MeGA acél bizton sá gi aj-
tók már 54 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumínium) 
cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hupont.
hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház I. emelet. Nyitva: h–p: 9–14 
óráig, sz: 9–12 óráig.

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

Hirdetés

Az akció érvényes: 
2013. 10. 26-tól 2013. 10. 31-ig 

Coccolino öblítő, 4 l, 337 Ft/l 1349 Ft
Silan öblítő, 1 l 499 Ft
Silan öblítő, 2 l, 500 Ft/l 999 Ft
Garden automata légf. ut., 1663 Ft/l 499 Ft
Bref Power Aktív WC-tiszt., 3 db-os, 293 Ft/db 879 Ft
STR after shave, 50 ml (több illat) 1399 Ft
Wilkinson after shave, 100 ml  999 Ft
L’oreal Tripla Action krémek, 50 ml  1549 Ft
Kallos Glow tartós krémhajfesték  399 Ft
Palette Naturale colors krémhajfesték  599 Ft
Mosószóda 1 kg  339 Ft
Kutyaöltözet (több méretben) 999 Ft

elismerések az ünnepen
Áder János köztársasági el-

nök a belügyminiszter előter-
jesztésére tűzoltó dandártábor-
nokká nevezte ki Lipták Attila 
tűzoltó ezredest, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság vezetőjét. 
Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter miniszteri elismerést 
adott át Marsi Mónika Eszter-
nek, a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal Észak-magyarországi 
Regionális Adó Főigazgatóság 
Szakmai Koordinációs és Koc-
kázatelemzési Főosztály veze-
tőjének.

Németh Lászlóné nemzeti 
fejlesztési miniszter Baross Gá-
bor-díjat adományozott Fuk-
ker Bertalan Lászlónak, a Bor-

sod Volán Zrt. Személyforgalmi 
Üzletág forgalmi és kereskedel-
mi vezérigazgató-helyettesé-
nek. Prométheus-díjjal ismerte 
el szakmai tevékenységét Zsíros 
Lászlónak, a Magyar Bányásza-
ti és Földtani Hivatal Miskolci 
Bányakapitányság helyettes bá-
nyakapitányának, főosztályve-
zető-helyettesének. 

Fazekas Sándor vidékfejleszté-
si miniszter az Életfa Emlékpla-
kett ezüst fokozata kitüntetést 
adományozta Tőkei Lajosnak, 
az Északerdő Zrt. nyugalmazott 
gazdasági igazgatójának, elis-
merő oklevelet adományozott 
Földesi Antal közmunkarefe-
rensnek, az Északerdő Zrt. nyu-
galmazott osztályvezetőjének.

Hirdetés



Ütközés, borulás
Egymásnak ütközött ok-

tóber 21-én Miskolcon, a Szi-
lágyi Dezső utcán egy Suzu-
ki és egy Audi, a mentők két 
sérültet szállítottak kórházba. A helyszínelés, műszaki mentés idejére 
forgalmi korlátozás volt érvényben az érintett útszakaszon.

Valamivel később a Kiss Ernő utcán is 
baleset történt: egy másik Suzuki sofőrje „elnézte” a piros jelzést, ol-
dalról ráhajtott az útra, ahol közben megindult a forgalom, és egy 
Škoda személyautó nekiment. Olyannyira, hogy a Suzuki felborult, a 
rendőrök állították talpra.

Elfogták a támadót
Rablás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást a Mis-

kolci Rendőrkapitányság október 17-én. A Puskás Tivadar utcában 
22 óra 30 perckor egy férfi bántalmazott és földre lökött egy nőt, aki-
től elvette értékeit, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrök azo-
nosították, majd elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapo-
zottan gyanúsítható 50 éves K. Istvánt. A sajóládi férfit október 21-én 
vették bűnügyi őrizetbe.

Garázdaság a buszmegállóban
Október 18-án 23 órakor Miskolc egyik buszmegállójában, előze-

tes szóváltást követően hárman összeverekedtek. A kihívóan közös-
ségellenes, erőszakos magatartást tanúsító, másokban megbotrán-

kozást és riadalmat keltő B. 
Zsolt 45 éves, Sz. Richárd 
20 éves, valamint K. János 
38 éves helyi lakosokat a ki-
érkező járőrök a helyszínen 

elfogták és a rendőrkapitányságra előállították, ellenük garázdaság 
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.

Lépcsőházban verekedtek
Három helyi férfi bántalmazta egymást október 20-án 10 óra 

40 perckor Miskolcon a Testvérvárosok útján egy lépcsőházban. A 
helyszínre riasztott járőrök elfogták és előállították a 24 éves P. Ta-
mást, az 53 éves P. Istvánt és a 34 éves Gy. Zoltánt, ellenük ugyan-
csak garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
indult eljárás.

Miskolci, felsőzsolcai tüzek
Október 21-én kora reggel Miskolcon, a Nyolcadik utcába, dél-

után pedig Felsőzsolcára, a Petőfi Sándor utcába riasztották a mis-
kolci tűzoltókat. Hudák Andrea megyei katasztrófavédelmi szóvi-

vő tájékoztatása szerint a Nyolcadik utcában egy hullámpala fedésű 
melléképület lángolt. A miskolci egységek elektromos térerődetek-
torral vizsgálatokat végeztek az épületnél, majd rövid időn belül elol-
tották a tüzet. Délután Felsőzsolcán egy negyvennyolc négyzetmé-
teres lakóházi pince berendezési tárgyai égtek teljes terjedelmükben. 
A miskolci tűzoltók két vízsugárral rövid időn belül eloltották a lán-
gokat, személyi sérülés itt sem történt.
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Az 1956-os forradalom hősei

Ebben a kétrészes rejtvényünkben 1956 hőseinek neveit rejtettük el. A két megfej-
tést együtt, legkésőbb október 29-én éjfélig juttassák el a MIKOM Miskolci Kom-
munikációs 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 Miskolci Állatkertbe.

Cserkészek takarítottak szombat délelőtt Miskolcon, az I. világháborús temetőben. Az önkéntes akciót a Magyar Cserkész-
szövetség II. kerülete, valamint a Háromkő Egyesület hívta életre. A cserkészszövetség 2006-ban kezdte meg az akkor még 
lepusztult állapotban lévő temető rendbetételét. A kerület vezető tisztje, Majorszki András elmondta, hogy a cserkészek sokré-
tű közösségi munkát végeznek, idén pedig a temetőtakarítás az egyik fő projektjük. Kiemelt fontosságúnak tekintik a temető 
gondozását, emléktáblát is állítottak a helyszínen, ezzel is hirdetve a cserkészmozgalom lényegét: a hagyományápolást, a ha-
zaszeretetet és az önkéntes munkán alapuló társadalmi szerepvállalást.                                                         Fotó: F. KadErjáK Csilla

A hét fotója
juhász áKos FElvétElE

Forró nyomon

hEti horoszKóp
Kos (03.21–04.20.) Megfontoltan döntsön a héten, gyűjtsön 
minél több információt, mielőtt lépne! Az élete most a kapcsola-
tokról szól, sok színes programot szervez a kedvesével. Úgy érzi, 

egyre jobban elmélyül a kapcsolatuk.

Bika (04.21–05.21.) Összecsapnak a feje fölött a hullámok, igye-
kezzen tiszta vizet önteni a pohárba! Kapcsolatait sok feszültség 
jellemzi a napokban. Jót fog tenni párkapcsolatának, ha párjával 

leül beszélgetni, egy romantikus vacsora pedig minden gondot elfelejttet.

Ikrek (05.22–06.21.) Némileg meginog önmagába vetett hite, 
teljesítményét hajlamos alulértékelni. Igyekezzen ezen túllépni, 
mert befelé forduló hangulata miatt hibákat véthet. A magán-

életében is hallgatagabb lesz, tartalom nélkülinek érezheti kapcsolatát.

Rák (06.22–07.22.) A napokban sokkal rugalmasabb hangulat-
ban érzi magát, tele van életkedvvel, többet is jár el otthonról. 
Szerelmi életében is kedvezőbb ez az időszak, és barátaira is több 

időt hajlandó szánni.

Oroszlán (07.23–08.23.) Több időráfordítással hamar kézzel-
fogható eredményeket érhet el a munkájában. Nagyot léphet 
előre, de ehhez vállalnia kell markáns véleményét is! Magánéle-

tére kevesebb ideje marad, párja elhanyagoltnak érezheti magát.

Szűz (08.24–09.23.) Van mit megbeszélnie kedvesével, de a kez-
deményezést egyikőjük sem vállalja. Tegye meg ön az első lépést, 
teremtse meg a lehetőségét annak, hogy csak egymásra kelljen fi-

gyelniük. Meglepetten tapasztalja munkahelyén, hogy mindenre van ideje.

Mérleg (09.24–10.23.) Elegánsan tudja most rendezni a kapcso-
lataiban fennálló feszültségeket. Sok minden nyomja a szívét, 
ügyeljen arra, hogy illő csomagolásban tárja fel ezeket mások előtt. 

A magánéletében új lehetőségeket hoz az élet.

Skorpió (10.24–11.22.) Teljesen el van mostanában havazva a 
munkahelyén, nagyon sokat dolgozik, de ennek meglesz az ered-
ménye. Gondot okozhat azonban, hogy nehezen teszi le a felada-

tokat, még akkor is a munka körül forognak gondolatai, amikor pihenhetne.

Nyilas (11.23–12.21.) Szabad óráiban igyekszik csak a kedvesé-
re figyelni, nincs is jobb energiaforrás, mint a szerelem! Munka-
helyén ellenállhatatlan vágyat érez, hogy munkatársai feladatait 

megszervezze. Most megkaphatja a várt elismerést.

Bak (12.22–01.20.) Jobban kellene ügyelnie a baráti kapcsola-
taira, ha minden találkozót lemond, előbb-utóbb megfeledkez-
nek önről. A munkahelyén azonban egyre szorosabb szálak fűzik 

munkatársaihoz. Szerelmi életében adja meg a módját a romantikának.

Vízöntő (01.21–02.19.) Vegye észre, hogy kedvese nem mindig 
fog alkalmazkodni az ön igényeihez. Ne sértődjön meg ezen, ide-
ális helyzetben mindketten hajlandóak lesznek a kompromisszu-

mokra. A pénz központi szerepet kaphat az életében.

Halak (02.20–03.20.) Most a kiegyensúlyozottságra törekszik, 
figyeljen tehát saját igényeire is. Párkapcsolatában azonban ki-
csit szeszélyesebb lehet, nehéz kiigazodni a viselkedésén, a ked-

vese is zavarba jöhet néha. A napokban több pénz állhat a házhoz.

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!

TeMeTőT  TAkAríToTTAka cserkészek
hangulat
Miskolctapolcán

őszi
Miskolci Napló

FotóK: MoCsári l.
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