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„a Magyar korMáNy tudja, Mivel tartozik Miskolcnak és Felső-Magyarországnak. az iskoláNak, a városNak és a régióNak is a segítségére leszüNk.”

„Fészekrakók”:

FolytatódNak 
a kilakoltatások
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Huszonegy éves 
csúcson van a 
foglalkoztatás, 
utoljára 1992-ben 
volt ilyen magas a 
foglalkoztatottak 
száma. A legfris-
sebb statisztikai 
adatok szerint 3 
millió 990 ezren 
dolgoznak Ma-
gyarországon, s 
megyénkben is 
egyre javulnak a 
mutatók.

csúcson a foglalkoztatás
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Közel nyolcvan új fát ültettek ki 

a héten Miskolc belvárosának 

sétálóutcájára, a felújítás egyik 

utolsó elemeként.

„esztétikusaBB, 
polgáriBB, 
zöldeBB”

3.
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Tovább nőttek az ellentétek
Az október 23-ai ünnepségek 

után azt már nem mondhatjuk, 
hogy a baloldali és liberális pár-
tok osztódással szaporodnak to-
vább, de azt állíthatjuk, hogy az 
ellentétek tovább nőttek, a balli-
berális formációk szinte kizáró-
lag önmagukkal foglalkoznak, és 
a közös ünneplés csak tovább sú-
lyosbította az amúgy sem köny-
nyű helyzetüket. Gyurcsány egy 
harsány kirohanással, a két volt 
bukott SZDSZ-es elnök – Kun-
cze Gábor és Fodor Gábor – kicsit 
visszafogottabban sürgette a szé-
lesebb baloldali összefogást. Vá-
laszképpen a Mesterházy–Bajnai 
kettős közölte: nincs új tárgyalás-
sorozat, az MSZP és Együtt 14-
PM véglegesnek és lezártnak te-
kintik korábbi szövetségkötésüket. 
Ezt tartják a baloldali győzelem 
egyetlen lehetséges forgatókönyvé-
nek, ezért, aki Orbán Viktor meg-
buktatásán kíván dolgozni, az tá-
mogathatja az egyetlen baloldali 
összefogást. 

Amint az vár-
ható volt, az érin-
tettek ezt sem vet-
ték tudomásul 
és a Gyurcsány–
K u n c z e – F o d o r 
trió minden elér-
hető médiafelületen tovább érvel a 
teljes baloldali összefogás mellett. 
Az LMP-ből kivált Párbeszéd Ma-
gyarországért nevű formáció kény-
telen beolvadni az E14-be, mert a 
pártszövetségeknél 10 százalékos 
a parlamenti küszöb, aminek az 
elérésétől pillanatnyilag messze 
vannak. A 4K! és az MSZDP pilla-
natnyilag láthatatlan, Gyurcsány 
ámokfutása növelte a DK népsze-
rűségét, a Schiffer András vezette 
LMP pedig továbbra sem találja a 
saját útját.

A programnélküliség, a ballibe-
rális pártokat jellemző intellek-
tuális igénytelenség és a korlátlan 
személyi ambíciók miatt komoly 
változásokra a jövőben sem számít-
hatunk.                       tóth Gy. LászLó

Város/fejlesztés2

November 7-én 17 órakor, az Avasi Gimnázium színháztermében folytatódik 
„A hivatal házhoz megy” című lakossági fórum. Vendégek: Kriza Ákos polgár-
mester, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. Devecz Miklós, az MVK Zrt. ve-
zérigazgatója tájékoztatást ad a közösségi közlekedésről és a menetrendi változá-
sokról.

foLytatódik „a hivataL házhoz MeGy…”

A miskolci Bosch példáját hozta fel 
ellenérvként Sebestyén László arra 
az ellenzéki félelemre, hogy a külön-
adók miatt elmaradnak az ország-
ból a külföldi befektetők. A fideszes 
országgyűlési képviselő a parlament 
október 24-ei ülésén, a 2014-es köz-
ponti költségvetés általános vitájá-
nak első napján szólalt fel.

A tervezetet Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter és Rogán Antal, a 
Fidesz-frakció vezetője is a rezsicsök-
kentés költségvetésének nevezte. Erre 
reagálva Sebestyén László arra kíván-
ta „a kétkedők figyelmét ráirányítani, 
hogy a rezsicsökkentés most már érez-
teti hatását: a szeptemberi adatok sze-
rint 15 százalékkal csökkent a háztar-
tások közműtartozása, ha pedig csak a 
távhőt nézzük, akkor több mint 30 szá-
zalékos csökkenésről van szó”.

Felszólalásában több, sokszor han-
goztatott ellenérvre is reagált. Kérte az 
ellenzéket: az adótörvények parlamen-
ti vitájában nevezzék majd meg azokat 
az adókat tételesen és összegszerűen, 
amik szerintük a családokat ugyan-
olyan mértékben sújtják, mint ameny-
nyit nyernek a közműszolgáltatások 
díjainak csökkentéséből. Hiszen ez az 
egyik vádjuk. Annak kapcsán, hogy 
a rezsicsökkentéssel „a medencéjüket 
fűtők járnak jól”, emlékeztetett: a köz-
műtartozás adatai folyamatos csökke-
nést mutatnak.

– Még mindig majdnem egymillió 
fogyasztónak van csaknem egyhóna-
pos elmaradása a befizetésekkel. Sze-
rintem nekik igazán nagy segítség a 
rezsicsökkentés – szögezte le.

Hangsúlyozta: azzal, hogy az Or-
bán-kormány elérte, hogy Magyaror-
szág kikerült az Európai Unió 2004 
óta folytatott túlzottdeficit-eljárása 
alól, illetve kifizette a Nemzetközi Va-
lutaalap kölcsönét, azt érte el, hogy a 
költségvetést az NGM, és nem az IMF 
írta. És így nem kell megszorításokról, 
bér- és nyugdíjcsökkentésről, elbocsá-
tásokról, stb. beszélni. 

– Ez a nagy szerencséje a másik ol-
dalon ülők azon részének, akik az elő-
ző ciklusban is itt ültek a parlamentben, 
sőt, kormányozták az országot. Nem 
derül ki ugyanis, mitől menekült meg a 
magyar társadalom – fogalmazott.

Arra az ellenzéki „veszélyjelzésre”, 
hogy a különadók miatt csökken majd 

a Magyarországra befektetők száma, 
többek között és konkrét ellenérvként 
említette a miskolci Bosch-t.

– A Bosch cég bejelentette, hogy bő-
víti a gyárát Miskolcon, a szűkebb pát-
riámban, ezzel bővülni fog a foglal-
koztatás. Természetesen ez nem egyik 
pillanatról a másikra megy, de jó hír – 
mondta.

Sebestyén László arra is emlékez-
tetett, hogy szakértők jelentették ki a 
média nyilvánossága előtt: nem vá-
lasztási költségvetés került az asztalra.

– Ha megnézzük a költségvetés feje-
zeti számait, akkor látni fogjuk, hogy 
nincs olyan terület, amelyik kisebb 
összegből gazdálkodhatna jövőre, 
mint az idén – emelte ki a képviselő.

Végül két nagy volumenű, a kor-
mány által támogatott miskolci beru-
házásra is felhívta képviselőtársai fi-
gyelmét: a diósgyőri stadion, illetve a 
miskolctapolcai strandfürdő és kör-
nyezete fejlesztésére. (L. korábbi, rész-
letes írásainkat – a szerk.)

– Összességében azt gondolom, 
hogy a rendszerváltozás utáni költ-
ségvetési politika soha nem volt eny-
nyire fegyelmezett, mint a jelenlegi 
kormány alatt. A költségvetés meg-
felelő tartalékokkal rendelkezik, me-
lyek biztosítják, hogy az ország pénz-
ügyei stabilak legyenek, valamint 
képes legyen kezelni az esetlegesen 
váratlan helyzeteket is – zárta szavait 
Sebestyén László.

„A rezsicsökkentés már érezteti hatását”

A Szilvás utca 2.-ben is elkezdődött  

Két hete kezdődött el a fészekbon-
tás, vagyis a „fészekrakók” kilakol-
tatása és a megüresedő lakások ki-
takarítása. A folyamatosan haladó 
akció ezen a héten – többek között 
– elérte a „fészekrakó” probléma 
állatorvosi lovának számító Szilvás 
utca 2. szám alatti panelházat is.

Két hete kezdődött a fészekbontás 
és a „fészekrakók” utáni takarítás az 
Avason, amikor Kriza Ákos polgár-
mester országgyűlési képviselőkkel és 
közgyűlési frakcióvezetőkkel együtt 
kezdte el az első olyan lakásnak a ta-
karítását és felújítását, amelynek a 
követelését megvásárolta az önkor-
mányzat. A végrehajtók folyamatosan 
hajtják végre, lakoltatják ki és adják 
át ezeket a lakásokat az önkormány-
zatnak. A MIK munkatársai takarí-
tanak, rovarirtást végeztetnek, majd a 
Start Közmunkaprogramban felújít-
ják ezeket a lakásokat, hogy aztán be-
kerülve a bérlakásrendszerbe, fiatal, 
miskolci családok otthona lehessen – 
mondta el a múlt héten Kottman De-
zső, a MIK Zrt. létesítményüzemelte-
tési irodájának munkatársa két átvett 
lakásba is ellátogatva. Arra is felhívta 
a figyelmet, hogy ezek általában erő-
sen lelakott lakások, amelyekkel bő-
ven van munka. 

Ezt szerdán mindenki megtapasztal-
hatta, aki jelen volt a Szilvás utca 2. egyik 

lakásának végrehajtási átadásán. Er-
ről az épületről az elmúlt években 
többször is beszámoltunk, ugyan-
is több lakásban is nem fizető, beil-
leszkedni képtelen családok „raktak 
fészket”, pokollá téve az ott lakók 
életét. Sőt, még illegális lakásfogla-
lók is megjelentek, akikkel szemben 
a rendőrség és az önkormányzat volt 
kénytelen fellépni. A társasház folya-
matosan csődközeli helyzetben van 
a nem fizetők mi-
att, 2011-ben 
több mint egy 
hónapig a lift 
sem járt, mert 
nem tudták 
megjavítani, a 
folyosókon vi-
lágítás alig van, 
a kaputelefon jó 
ideje nem mű-
ködik, már le 
is szerelték. Itt 
indult el a csap-
elzárási akció, 
amikor a nagy-
tartozóknál el-
zárták a meleg, 
és korlátozták a 
hideg vizet, de 
az összehangolt ellenőrzések egyik 
kiinduló és ismétlődő helyszíne is a 
Szilvás utca 2.

Az odafigyelés most sem lany-
hul, a fészekbontás harmadik he-

tén a társasház egyik lakásához 
érkeztek meg a MIK és a holding 
szakemberei, rendőrök és a bírósá-
gi végrehajtó a munkatársával. A 
lakók kilakoltatására már nem volt 
szükség, ők ugyanis ezt megelőzen-
dő, elhagyták az ingatlant, elég sok 
mindent hátrahagyva. A hivata-
los papírmunka után jöhetett a la-
kás átvizsgálása, amelyben bőven 
volt még bútor, no meg rengeteg 

szemét és bűz mindenhol. Furcsa 
mód a konyhai szekrényt viszont 
itt is elvitték, ez valamiért minden 
„fészekrakós” lakásban kapós… A 
konyhában fémgyűjtés és kukázás 
maradványai, az egyik szobai szek-

rényben bünte-
tés-végrehajtás-
sal kapcsolatos 
papírok, gye-
rekjátékok és 
termetes csótá-
nyok, a kisszo-
bában művészi 
vénára valló 

fali rajzok, „szeretlek be-
netek” felirattal, így, egy n-el.

Az ingatlangazdálkodó munka-
társai azonban nem csodálkoznak 
már semmin, annál gyorsabban és 
szakszerűbben végzik a kiürítést, 
majd a takarítást, miközben már az 

ajtóba is új zár kerül. Alig három-
negyed órával az érkezés után már 
üres a lakás, készen a rovarirtásra és 
a felújításra, hogy az elmúlt évek ki-
bírhatatlansága után szebb napokat 
láthasson. Érthető a kiürítést vég-
zők sietsége, hiszen innen egyenesen 
indulnak tovább az Áfonyás utcá-
ra, ahol újabb lakás átvétele és kita-
karítása következik. A fészekbontás 
ugyanis folyamatos Miskolcon, a de-
cember 1-jei, téli kilakoltatási mora-
tóriumig még jó néhány lakás van 
hátra, hogy aztán tavasszal a megvá-
sárolt 173-ig meg se álljanak.

h. i. | fotó: Juhász á.
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Huszonegy éves csúcson 
van a foglalkoztatás, utoljára 
1992-ben volt ilyen magas a fog-
lalkoztatottak száma. A legfris-
sebb statisztikai adatok szerint 3 
millió 990 ezren dolgoznak Ma-
gyarországon.

Ma 235 ezerrel dolgoznak töb-
ben, mint a 3,5 évvel ezelőtti kor-
mányváltást megelőzően – tudatta 
a héten Czomba Sándor, foglal-
koztatásért felelős államtitkár. A 
KSH keddi közlése szerint idén jú-
lius–szeptemberben 3 millió 990 
ezer volt a foglalkoztatottak szá-
ma, 54 ezerrel több, mint egy év-
vel korábban. Éves összevetésben 
augusztusban is jelentősen, 12,9 
százalékkal csökkent a regisztrált 
álláskeresők száma megyénkben, 
ez 8200 embert jelent. 

Augusztus végén a járási mun-
kaügyi kirendeltségek nyilvántar-
tásában 55  670 álláskereső szere-
pelt, az éves összevetésben mért 
csökkenés ezúttal is jelentős, 12,9 
százalékot (8,2 ezer főt) tett ki.

A megyei munkaadók augusz-
tusban – a diákmunkával együtt 
számolva – összesen 4297 állás-
helyet jelentettek be, ami a tavaly 
augusztusban bejelentett munka-
erőigények számát 29 százalékkal 
(ezer állással) múlta felül. 

– Az év folyamán eddig 747 ál-
láshely létesüléséről értesültek ki-
rendeltségeink, ami 33-mal több, 
mint az előző év hasonló idősza-
kában. Ezeknek az állásoknak 
több mint fele a miskolci járásban 
jött létre – tájékoztatott Lórántné 
Orosz Edit, a megyei munkaügyi 
központ vezetője.

Közel nyolcvan új fát ültettek ki a héten Miskolc bel-
városának sétálóutcájára, a felújítás egyik utolsó ele-
meként. 

Egységes, polgári hangulatú, zöld lesz a Széchenyi utca 
– ezt ígérte a kivitelező március végén, mikor a várossal 
történt egyeztetéseket követően nekikezdett a sétálóutca 
megújításának. A munkák során a nyolcvanas évek má-
sodik felétől lerakott viacolor burkolatot új, fehér tónu-
sú térkőre cserélték, melyet sötétebb bazalt és andezit dí-
szítősávok kísérnek a házak vonalában és a vágányzóna 
mellett. Emellett felújították, kibővítették az utca vízel-
vezető-rendszerét, Miskolc-címeresre cserélték a csator-
na-fedlapokat is – összesen 220-at –, és 14 felsővezeték-
tartó-oszlopot alakítottak át kandeláberré.

Singlár Zsolt, az MVK Zrt. projektigazgatója elmond-
ta, a faültetéseket hétfőn kezdte el a kivitelező, az Ady-

híd és a Kazinczy utca közötti szakaszon 43, a Város-
ház térig pedig további 36 fát ültettek ki. Így a régiekkel 
együtt közel 100 fa díszíti a sétálóutcát – oszlopos juhar, 
vörös korai juhar, juharlevelű platán, aranykőris, vérszil-
va, díszszilva, ovális díszkörte, gömbjuhar, piros virágú 
díszgalagonya, oszlopos díszgalagonya és díszcseresznye. 
Singlár Zsolt hangsúlyozta, a fák kiválasztása Miskolc fő-
kertészének és főépítészének felügyeletével történt, olyan 
díszfák kerülnek a Széchenyire, melyek lombkoronája a 
későbbiekben sem jelenthet veszélyt a felsővezetékekre.

– A kivitelező levonulását követően megkezdődik az 
átadás-átvételi eljárás, melynek során még lehetnek ki-
sebb javítások. A terelések, forgalomkorlátozások viszont 
megszűnnek, eltűnik az építési törmelék, teljesen kitaka-
rítják az utcát – sorolta Singlár Zsolt. Az utcabútorok 
– mint azt korábban megírtuk – tavasszal kerülhetnek 
vissza, korábbi helyükre.            TajThy Á. | foTó: MocsÁri L.

A csecsemőhalálok politikai vám-
szedői címmel tartott sajtótá-
jékoztatót szerdán Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere a megyei 
kórház előtt.

Mint ismeretes, Kökény Mihály, 
az MSZP egészségügyi tagozatának 
elnöke hétfői közleményében azt 
írta, pártja „valódi vizsgálatot kö-
vetel a miskolci koraszülött-halál-
esetekkel kapcsolatban”, több mint 
két hónap „maszatolás” után. Kriza 
Ákos, polgármester kiállt a miskol-
ci orvosok, egészségügyi dolgozók 
mellett, a szocialistákat pedig a cse-
csemőhalálok politikai vámszedői-
nek nevezte.

– Egy felelős kormány nem is te-
het mást, minthogy utána jár egy 
ilyen esetnek. Kiderült, a miskolci 
orvosok és ápolók nem hibáztak, 
ettől teljesen független okok ve-
zettek a sajnálatos halálesetekhez. 

Miskolci orvosként és polgármes-
terként elítélem és visszautasítom a 
miskolci egészségügyi társadalmat 
ért MSZP-s támadást, s egyben ké-
rem a miskolci szocialistákat, hogy 
nyilatkozzanak: egyetértenek-e Kö-
kény Mihállyal abban, hogy a mis-
kolci egészségügyi dolgozók rosz-
szul végzik a munkájukat? – tette 
fel a kérdést Kriza Ákos. A polgár-
mester kiemelte, hogy Kökény Mi-
hály minisztersége idején az akko-
ri miniszterelnök egyetlen esetben 
sem kezdeményezett kivizsgálást 
az egészségügy területén, pedig bő-
ven akadt volna vizsgálandó eset. 
Tisztelettel kérem a szocialistákat, 
hogy nézzenek utána a történtek-
nek, ne támadjanak neki minden 
megfontolás és tájékozódás nélkül 
az egészségügyi dolgozóknak és a 
miniszterelnöknek, hagyják békén 
a kórház munkatársait! – zárta sza-
vait Miskolc polgármestere.

A kétszintes Patak utcai mélygarázs 
építkezésén tett látogatást a napok-
ban a budapesti Építéstudományi 
Egyesület építéskivitelezési szakosz-
tálya.

Jelenleg a szerkezetet építik a Pa-
tak utcán, a szakemberek elmondá-
sa szerint jó ütemben halad a munka, 
több mint ötven munkás dolgozik. A 
mínusz 2-es szint feletti födém már 
majdnem teljesen kész, ezt követően 
betonozzák az utolsó szakaszt. A pil-
lérek és a külső falak építését is meg-
kezdték a mínusz 1-es emeleten a lép-
csőházzal és a lehajtóval együtt.

A bejáráson Perecsenyi Attila, a Ré-
gió Park Miskolc Kft. ügy-
vezetője, Komáromi 
Gyula, a kivitele-

ző Adeptus-H Zrt. vezérigazgatója és 
Révai Tamás tervező beszélt a maj-
dani, 129 férőhelyes létesítményről, 
valamint az előzményekről. Perecse-
nyi Attila kiemelte, valóban minőségi 
épületet szeretnének átadni, mert az 
általa vezetett társasággal több olyan 
miskolci épületet örököltek, melyeknél 
„lehetne jobbat csinálni”. Példaként 
említette az Európa téri mélygarázst és 
annak garanciális hibáit.

– A bejárás apropója, hogy jól dol-
gozott a fő- és alvállalkozó. Olyan pro-
jektről van szó, mely számos veszélyt 
hordoz magában, de sikeresen túl va-
gyunk azokon a folyamatokon, melyek 
rosszul is elsülhettek volna. Olyan ga-

rázst tudunk majd átadni, 
melyben nem lesznek 

garanciális problé-

mák, ha továbbra is tartjuk ezt a mi-
nőséget – hangsúlyozta az ügyvezető.

– Mivel szerkezetépítésről van szó, a 
mínusz Celsius-fokok nem igazán za-
varják a munkát, de azért reméljük, 
nem lesz mínusz 10-15 oC. Valóban 
nagyon jó ütemben haladunk – tette 
hozzá Komáromi Gyula, a kivitelező 
vezérigazgatója. Mint mondta, év vé-
gére elkészül a mélygarázs, az építke-
zést a szigetelésréteg elkészítésével zár-
ják. A parkolókat azonban akkor még 
nem vehetik birtokba az autósok, mert 
– egy külön szerződés keretében, egy 
másik vállalkozóval – ezután követke-
zik a felszíni térrendezés, mely a jövő 
évre húzódik át. A mélygarázs feletti 
park kialakítására és a kertészeti mun-
kákra tavasszal kerülhet sor.

soós P.

Minőségi mélygarázst adnak majd át

                 „MiskoLc 
MegVédi orVosaiT!”

eszTéTikusabb, 
PoLgÁribb, zöLdebb

3  
Huszonegy éves 

csúcson a foglalkoztatás
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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 egyetemi vezető kutató. 
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 egyetemi tanár. Szakterüle-
te a fluidumbányászat. Végzése óta a Miskolci Egyete-
men dolgozik, 1998-tól egyetemi tanár.  1994-ben a Bá-
nyamérnöki 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.

Kulcsszerepben régiónk az idősügyi fejlesztések terén
Népességstatisztikai tényadatok és az EuroStat népességmozgalmi előrejelzései 

alapján aligha vitatható, hogy az Európai Unió demográfiai átalakuláson megy ke-
resztül. A születésszám évtizedek óta lassuló tendenciát mutat Európa-szerte, hi-
szen az átlagos európai családok egyre kevesebb gyermeket vállalnak és azt is egyre 
később. Ugyanakkor – nagyrészt az orvostudomány fejlődésének köszönhetően – 
a kontinens minden országában évtizedek óta töretlenül nő a születéskor várható 
életkor. E folyamatok maguk után vonják az egyes korcsoportok népességen belü-
li részarányának esetenkénti drasztikus változását. Például, míg 2010-ben az Unió 
lakosságának 17,4%-át alkották a 65 éven felüliek, addig – a prognózisok szerint 
– 2020-ban ez az arány meghaladja majd a 20%-ot, 2060-ban pedig eléri a 30-at. 
Talán még ennél is érdekesebb, hogy bár az ezredfordulón még csak minden har-
mincadik európai polgár volt 80 éven felüli, alig 50 év múlva már minden nyolcadik 
ember ebbe a korosztályba tartozik majd! 

Természetesen e jelenség kapcsán sokak gondolatatait egyelőre a lehetséges 
társadalmi és gazdasági problémák kötik le. Ugyanakkor vannak, akik már meg-
kezdték a megváltozott helyzetre való tudatos felkészülést: helyenként már zajlik 
az olyan megoldások előkészítése, amelyekkel biztosítható, hogy a lakosság és 
a gazdaság egyaránt nyertese legyen a következő évtizedek népességdinamikai 
folyamatainak.

Ezen gondolatok is vezérelték a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesz-
tési Ügynökséget, amikor aktív szerepet vállalt a nemzetközi CREATOR miniprog-
ramban (www.creator7.eu), mely az INTERREG IVC program keretében az Európai 
Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.

A CREATOR-ban részt vevő hét európai régió az idősügy közelgő kihívásait idő-
ben felismerve szövetségre lépett, hogy erőiket és képességeiket egyesítve közösen 
lépjenek előre a társadalom elidősödésével összefüggő problémák megelőzése és 
gondos kezelése terén. 

A 2010-ben indult miniprogram az elöregedő népesség által generált kérdésekre 
koncentrál. A szövetséges régiók fő célkitűzése a gazdaságfejlesztési lehetőségeket 
megcélzó, az idősödő társadalom igényeire fókuszáló kreatív regionális politikák ki-
alakításában segítségnyújtás, a szociális és gazdasági környezethez illeszkedő ötle-
tek generálása, valamint az e területen a társrégióknál alkalmazott jó gyakorlatok 
átadása és átvétele. További célkitűzés az idősödő korosztályok igényeit szolgáló 
termékek és szolgáltatások fejlesztési lehetőségeinek kutatása, az idősgondozó és 

a társadalmi jólétet elősegítő szektor – közös uniós munkafolyamatok kialakításán 
keresztül történő – fejlesztése.

Tudvalevő, hogy az idősügyi kihívások kezelése olyan komplex beavatkozás-so-
rozatot kíván, amelynek végrehajtása több szektor képviselőinek együttműködését 
kívánja meg. 

A CREATOR keretében éppen egy olyan – hazai viszonylatban is példaértékű – 
partnerség alakulhatott ki, amelyben több szektor képviselői dolgozhattak együtt, 
ill. egymással párhuzamosan az igen összetett témakör különböző területein 
(egészséges táplálkozás és élelmiszerbiztonság-technika; időseket célzó IKT-fejlesz-
tések; szakképzés és intézményközi együttműködések; intelligens robotikára épülő 
támogató egységek és elektromos mobilitási eszközök; 55 éven felüliek továbbfog-
lalkoztatása és munkaerőpiaci reintegrációja; generációk közötti együttműködések; 
minőségorientált szolgáltatásfejlesztés az otthoni/bentlakásos ellátás terén). A mi-
niprogram struktúrája ugyanis lehetővé tette több kisebb, az idősügyben fontos-
nak ítélt tematikájú projekt (ún. alprojekt) végrehajtását, melyek szintén nemzet-
közi összefogással valósultak meg. Európa-szerte így összesen további 36 szervezet 
nyert lehetőséget az izgalmas munkába való bekapcsolódásra, melyek közül hat 
szervezet hazánkat, szűkebb értelemben Észak-Magyarországot képviseli (a koor-
dinációt végző NORDA Nonprofit Kft. mellett a Miskolci Egyetem, Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Kft., a Heves Megyei 
Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
és a Türr István Képző és Kutató Intézet).

A 18–27 hónap időtartamú alprojektek által feltárt jó gyakorlatok, eredmények 
és tapasztalatok rendszeres közös szakmai műhelytalálkozókon kerültek megtár-
gyalásra, melyeket a CREATOR-t irányító regionális fejlesztési szervezetek koordi-
náltak. Közben a regionális koordinátorok alkotta munkacsoportban folyamatosan 
zajlott a sokrétű megoldások, teszteredmények és tapasztalatok átfogó vizsgálata, 
csoportosítása és szintézise. Mindezek végül alapját képezték a miniprogram rövi-
desen publikálásra kerülő – a közös politikai ajánlásokat és azok végrehajtásához út-
mutatót nyújtó – kulcsdokumentumának, mely a különböző döntéshozatali szintek 
számára hivatott támogatást nyújtani.

Az Észak-magyarországi régiónak a program ezen szakaszában kulcsszerep ju-
tott. A NORDA szervezésében Miskolc ad helyszínt a CREATOR nemzetközi projekt-
záró rendezvényének. A kulcsdokumentum bemutatása mellett az eddig elért 

eredmények és a közös továbblépés lehetőségeinek áttekintése szolgáltatják a zá-
rókonferencia fő témáját. A november 7-én a Lillafüredi Palotaszállóban megrende-
zendő eseményen az idősügyben érintett számos külföldi, országos és helyi szerve-
zet, intézmény képviselteti magát. 

Az eredményekről, a továbbfejlesztés helyi lehetőségeiről az elkövetkezendő he-
tekben számolunk be.
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Miskolci Napló – A város lapja

Szüreti- és bordalokkal, nyomozás-
sal kezdte a hetet a Miskolci Nemze-
ti Színház társulata. Később Presser 
Gábor előadóestjét tekinthette meg a 
közönség, s különleges tárlatot is nyi-
tottak, de volt vallomásos-zenés est is, 
Púder nélkül.

A megújult játék/szín beváltotta ok-
tóberben a hozzá fűzött reményeket. 
Húsznál is több programmal várta a 
közönséget a „kis színház” a nagy szín-
házban. Október utolsó hetében a Lezá-
ratlan akták mellett a szüreti készülő-
désnek is helye volt a játéktérben, Vivat, 

Bacchus címmel. Regős Zsolt szerkesz-
tésében szüreti- és bordalokat hallha-
tott a közönség, de Púder nélkül első 
előadására is beülhettek már a nézők.

Seres Ildikó estjén minden alkalom-
mal más szerző operettjeit hallhatják 
az érdeklődők, s a művésznő jóvoltából 
betekintést nyerhet a közönség a sokak 
által rajongva szeretett, mások által le-
nézett műfajba, vagyis az irigyelt pri-
madonnaéletbe.

Az első esten felcsendültek Eperjesi 
Erika közreműködésével Offenbach, J. 
Strauss, Lehár és Kálmán Imre legszebb 
dallamai, s mindezek mellett szó esett 

legendás miskolci előadásokról, elfele-
dett dívákról, sikerekről, kudarcokról. 
A hét közepén Presser Gábor szerzői 
esttel érkezett a miskolci teátrumba, 
amely előtt egy különleges fotókiállítást 
nyitottak meg – Az éjszaka trapézain. A 
Miskolci Balett táncosai az Avas szálló 
klasszikus, mára leromlott belső terei-
ben álltak modellt Éder Vera és Gálos 
Mihály Samu fotóművésznek.

A játék/szín programjai november-
ben is folytatódnak, szombaton pedig 
az Edda musical, A kör is megérkezik 
Miskolcra, a Nagyszínházba.

K. J. | fotó: Mocsári L.

Nemzetközi műkorcsolya

Számos európai és magyarorszá-
gi településen szimpátiatüntetéseket 
tartottak az erdélyi magyarság (szé-
kelyek) mellett, sok közintézményre 
székely zászlót tűztek ki. A miskol-
ci Andrássy Gyula Szakközépiskola 
– amely testvériskolai kapcsolatokat 
ápol a sepsiszentgyörgyi Puskás Ti-
vadar Szakközépiskolával – tavasz-

szal székely zászlót kapott ajándékba 
az erdélyi intézménytől, amelyet ak-
kor ünnepség keretében, a szakkö-
zépiskola aulájában helyeztek el. Az 
Andrássy öttagú delegációja a nagy 
menetelést megelőző napokban is 
Székelyföldön járt, hogy részt vegyen 
a fennállásának 40. évfordulóját ün-
neplő Puskás Tivadar Szakközép-

iskola megemlékezésén. – A mis-
kolci fiataloknak, és az anyaország 
minden lakójának világos képet kell 
nyernie arról, mi történt 1920-ban, 
mit jelentett a magyarság számára 
a trianoni békediktátum. Tudniuk 
kell, hogy a Székelyföldön máig egy-
séges tömbökben élnek magyarok, 
akik őrzik identitásukat – mondta 
el lapunknak Molnár Péter, az And-
rássy szakközépiskola igazgatóhe-
lyettese. – Október 26-án egy kirán-
duláson vettünk részt, megnéztük a 
prázsmári templomot. A barcarozs-
nyói várba is elmentünk, majd Poi-
ana felől értünk Brassóba. Amikor 
visszatértünk Sepsiszentgyörgyre, 
végigmentünk azon a szakaszon is, 
ahol vasárnap a székelyek nagy me-
netelése volt. Láttuk az előkészülete-
ket, Magyarországról és Európából is 
sok székely érkezett békés, méltóság-
teljes megmozdulás volt a vasárnapi 
menetelés – hangsúlyozta az igazga-
tóhelyettes. 

Az I. világháború idején pusztító 
kolerajárványban meghalt kato-
nákra emlékeztek szerdán a mis-
kolci koleratemetőben.

Az elfeledett temetőt, a rend-
szerváltást követően, a Miskolci 
Városszépítő Egyesület vette gon-
dozásába 1992-ben. Csaknem ezer 
katona van itt eltemetve. A terüle-
ten barakk-kórház működött az I. 
világháború alatt, az épületet 1916-
ig orvosi célokra használták, Pfli-
egler Imre tábori orvos vezetésével. 
Sok-sok – egyebek mellett lengyel, 

német és osztrák – katona életét 
mentették itt meg. Pfliegler Péter, 
Miskolc alpolgármestere korábban 
úgy fogalmazott, a kórház műkö-
désének is köszönhető az, hogy a 
kolerajárvány akkor elkerülte Mis-
kolcot.

Galambos Gábor, a Miskolci Vá-
rosszépítő Egyesület vezetője a ha-
lottak napja eredetéről, a halottja-
ink emlékének ápolásáról, annak 
fontosságáról beszélt, mint fogal-
mazott, „aki él, az emlékezik, akire 
emlékeznek, az örökké él”.

taJthy á. | fotó: f. KaderJáK cs.

„aKire eMLéKezneK,

Október 24. és október 27. között rendezte 
meg a trnavai helyi korcsolyaklub a nem-
zetközi műkorcsolya-versenyt, – a 6. 
TIRNAVIA EDEA CUP -ot. A verseny 
évek óta neves versenyzőkkel, több 
mint tíz ország képviselőivel zajlik. 

A Miskolci Jégvirág Korcsolya 
Klubot – és az Advanced Novice 
kategóriában a magyar színeket is 
– Bátori Júlia képviselte. A jegvi-
ragmiskolc.hu beszámolója szerint 

keményen készült erre 
a megmérettetésre, hi-
szen ez volt az első kül-

földi versenye a 
számára új kategó-
riában. Júlia majd-
nem hibátlanul 
teljesítette az első 
nap úgynevezett 
rövid programját.

A második na-
pon következett a 

szabad program bemutatója kicsit 
gyengébbre sikerült, a kűr befejez-
tével izgatottan várták a pontokat, 
s amikor végre elhangzott a csodá-
latos „2. place” kulcsszó, minden-
ki nagyon boldog lett! Az edzők 
elmondása szerint ez az eredmény 
az első verseny után kitűnőnek 
mondható, Bátori Júlia és felkészí-
tői: Kulcsár Zsófia, Tóth Zoltán és 
Tatiana Kokoreva kitűnő munkát 
végeztek!

ezüstéreM trnavábóL!

az öröKKé éL”

Október 27-én tízezrek vettek részt a székelyek nagy 
menetelésén Erdélyben, hogy tiltakozzanak a román 
közigazgatás átszervezése ellen, s kiálljanak a székely 
autonómiatörekvés mellett.

A székelyek jogaiért, az autonómiáért

Különleges kiállítás nyílt a napok-
ban a Nyilas Misi Házban. A tárlat 
Velok István írógépművész művé-
szetét mutatja be, majd’ 40 alkotás 
segítségével. A karitatív kiállítás Ka-
rakterképek címmel várja a közön-
séget.

Több éve hoz létre képzőművé-
szeti alkotásokat Velok István – te-
szi mindezt egy írógép segítségével, 
s ma már egyre többször számító-
gépen. A művész elmondta, az alko-
tás során igyekszik minél finomban 
„megrajzolni” a vonalakat. Nagy 
gondot fordít minden egyes karak-
terre, hiszen a képek karakterekből 
állnak össze.

– Több éve csinálom már ezt. Na-
gyon sok képem van már. Szoktam 

még most is írógépen dolgozni, de 
egyre ritkábban, mert elromlott – 
nyilatkozta Velok István. A 39 képet 
bemutató tárlatot Szabó Sándor lel-
kipásztor, önkormányzati képviselő 
nyitotta meg. Mint mondta, a Nyi-
las Misi Házban több civil szervezet 
működik, ezek közül az egyik szer-
vezte a kiállítást.

– Velok István igazi karakter, akik 
karakterképeket készít. Az ő példája 
mutatja, hogy egy hátrányos helyze-
tű ember tehetsége hogyan haszno-
sul, s csal örömet az egészségesek ar-
cára is. A kiállítás az esélyegyenlőség 
jegyében született, de karitatív célo-
kat is szolgál – hangsúlyozta a lelki-
pásztor.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

egy igazi karaktertől
Karakterképek

5  
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6 Hirdetés Miskolci Napló

Konferencia az innovációról
Szlovák, ukrán, román és magyar szakemberek vettek részt a BOKIK rendezvényén 

„Az innováció több mint pusztán egy 
eredményes K+F tevékenység. Sikeres in-
novációnak csak az a kutatás-fejlesztési 
eredmény tekinthető, amely megvalósul 
és hasznot hajt” – idézte Gábor Dénes fi-
zikus szavait dr. Szécsiné Bányai Ilona, a 
BOKIK nemzetközi kapcsolatokért és a ke-
reskedelemfejlesztésért felelős vezetője a 
kamara innovációról szóló konferenciájá-
nak megnyitóján. A nemzetközi üzletem-
ber-találkozóval egybekötött rendezvényt 
október 29-én tartották Miskolcon.

A BOKIK a nemzetközi innovációs konferen-
cia és üzletember-találkozó megszervezésé-
hez – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
közreműködésével – elnyerte a Nemzetgazda-
sági Minisztérium támogatását. 

A mintegy 90 érdeklődő – köztük ukrán, 
szlovák, román vendégek – számára a szaba-
dalmak, védjegyek, oltalmak bejegyzésével, 
levédésével – vagyis az innováció eredményé-
nek megvédésével – kapcsolatos gyakorlati 
tudnivalókat ismertette dr. Siklós Kata, a Hipa-
vilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség 
Nonprofit Kft. munkatársa.

A régió intelligens innovációs szakosodási 
stratégiájáról dr. Nyíry Attila beszélt, kiemelve, 
hogy a stratégia – amelyhez most történik a 
projektek gyűjtése – összhangban van az uni-
ós célkitűzésekkel.  

Juhász Gábor, a BOKIK munkatársa előadásá-
ban hangsúlyozta, hogy az unió 2014–2020-as 

programozási időszakának megyei szintű ter-
vezési munkálataiban, a megyei területfejlesz-
tési koncepció kidolgozásában aktívan részt 
vesz a kamara is. A munka során fontos feladat 
a jelenlegi kutatás-fejlesztési tevékenység fel-
térképezése a megyében, hiszen ennek isme-
retében készíthetők el az innovációs szolgálta-
tások bővítését célzó javaslatok.

Az előadásokat követően öt – kiemelkedő 
innovációs tevékenységet végző – vállalkozás 
adott tájékoztatást eredményeiről. Kassáról a 
Vychodoslovenská Energetika a.s elektromos 
autóját mutatta be, a román illetőségű Led 
and Compact innovatív ledes lámpáit ajánlot-
ta a jelenlévők figyelmébe. Legújabb sikereik-
ről számoltak be a borsodi cégek is, így a mis-
kolci Hőker Kft., a kazincbarcikai K. V. Kft. és a 
tiszaújvárosi Whist Kft.

A program délutáni részében a szlovák, uk-
rán, román és magyar üzletemberek, valamint 
a társkamarák vezetői személyes megbeszélé-
seket, tárgyalásokat folytattak.

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

Miskolczi

Ínyenc kolbász

MASSZŐRKÉPZÉS 
(svéd masszázs) 

indul november 23-tól Miskolcon
MUNKAVÁLLALÁSRA alkalmas  

itthon és az uniós országokban is.

ÁRA: 40 000 Ft (részletfizetéssel)

ÉRDEKLŐDNI: 06-30/30-21-487
(Nyilv.szám: 00777-2012)

Apróhirdetés
Ágyi poloska!!! Kiugróan fontos az irtá-
sa!!! Csótány, hangya, molylepke, poloska 
menjen a pokolba, egér, patkány utána!!! 
Rovarirtást vállalok HACCP programon 
belül, teljes objektumirtás esetén garanci-
ával. Hudákné Vetési Margit 20/225-2241; 
30/473-0268; 70/506-7889.

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

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

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvez-
ményes 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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Miskolci Napló – A város lapja Egyház, közélet

Az avasi templomban Csomós József, a 
Tiszáninneni Református Egyházkerü-
let püspöke hirdetett igét. Elmondta, 
a színházterem még csak most kezd 
majd épülni, azonban a terveken már 
„látható a beteljesülő reménység”.

– Ábrám Tibor igazgató jóvoltából 
az új épületet bárkának hívjuk, ami 
akarva-akaratlanul Noét állítja elénk 
példának. Noé bárkája 130 évig épült, 
mi abban bízunk, hogy ez sokkal hama-
rabb készen lesz. A két bárka lényege azon-
ban ugyanaz: a jövendőbe vetett hit, a jövő re-
ménye – fogalmazott a püspök. 

– Bárkát építeni Miskolc város szívében a magyar nem-
zet számára. Ez a mottója az álmunknak, melynek meg-
valósításán, tervezésén hosszú ideje dolgozunk. Reformá-
tus elődeink éppúgy a semmiből építették az intézményt, 
mely aztán évszázadokon át Felső-Magyarország meghatá-
rozó oktatási és kulturális intézménye volt, mint ahogy mi 
most a régihez kapcsolódó új épületet kezdjük megvalósí-
tani – ezt már Ábrám Tibor, az iskola igazgatója mondta. 
Megköszönte a Stúdió Építészi Irodának, illetve Miskolc fő-
építészének is éveken át tartó, kemény munkáját, melynek 
köszönhetően azon a helyen és abban a formában épülhet 
meg az új közösségi tér, amely Miskolc egy ékessége lehet.

Balog Zoltán miniszter a megyéhez, a városhoz és a 
Lévayhoz való kötődéséről beszélt. Hangsúlyozta, fontos 
számára ez a régió, édesapja a gimnáziumban végzett, ő 
maga dolgozott a DIGÉP-ben, de lelkészi pályafutása is a 
megyében kezdődött.

– Fontos az, hogy az ember tudja, hová 
tartozik, mert fontos része ez identitás-

tudatunknak. Amikor pedig tudjuk, 
hogy hová tartozunk, akkor arra is 
rájövünk, hogy tartozunk valami-
vel. Tartozunk a családnak, az is-
kolának, a városnak, a régiónak, a 
közösségnek, de tartozunk az élet-
nek és az Istennek is – hangsúlyoz-

ta Balog Zoltán, aki méltatta az isko-
la elmúlt években végzett munkáját. A 

miniszter reményét fejezte ki, hogy az új 
színházterem közösségi térként egész Fel-

ső-Magyarországot összekapcsolja majd, mert 
– mint fogalmazott – az együttműködés a jövő útja. 
– A magyar kormány tudja, mivel tartozik Miskolcnak és 
Felső-Magyarországnak. Tudunk arról, hogy az itt élők-
nek milyen problémákkal kell megküzdeniük. Mi is oda-
tesszük a magunkét, segítségére leszünk az iskolának, a 
városnak és a régiónak is – zárta Balog Zoltán.

Ezt követően az ünneplők – köztük Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere, Demeter Ervin megyei kormánymegbízott 
és Torma András, a Miskolci Egyetem rektora – az isko-
la tanári karának és diákságának képviselőivel átvonultak 
a Lévay Kálvin János utcai épületének udvarára. Az alap-
követ Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter és Csomós 
József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke 
helyezte el egy időkapszulával együtt, mely egyebek mel-
lett az iskola alapító okiratát, az épület terveit, valamint 
egy lévays nyakkendőt és zsabót is tartalmaz.

TajThy Ákos | foTó: juhÁsz Ákos

A Miskolci Egyetemet, pontosab-
ban a campuson zajló foglalko-
zás-egészségügyi tevékenységet 
díjazták Brüsszelben. Az Európai 
Unió konferenciáján Felszeghi 
Sára főorvos, egyetemi docens 
tartott előadást a miskolci mo-
dellről, amelyet más országok is 
átvennének.

Egyebek mellett beszámolt 
az Egységes Szakképzési Minő-
ségirányítási Keretrendszerben 
(ESZMK) folyó foglalkozás-egész-
ségügyi tevékenységről. Brüsz-
szelben a munkát kiemelkedőnek, 
modellértékűnek értékelték, és ki-
tüntetéssel ismerték el. Az előadó 
pedig meghívást kapott az uniós 
államokból, hogy átadja tapasz-
talatait, s ismertesse a Miskolci 
Egyetemen kidolgozott modellt. 
Felszeghi Sára lapunknak el-

mondta, az unió tagállamainak 
képviselői minden évben össze-
gyűlnek egy konferenciára, amely-
nek idén a központi témája a króni-
kus betegek munkahelyen történő 
egészségvédelme volt. Minden év-
ben kiválasztják azt a modellt, ami 
kiemelkedik a többi közül, s idén 
a Miskolci Egyetem foglalkozás-
egészségügyi egészségfejleszté-
se bizonyult követendő példának. 
– A konferencián, a Miskolci Egye-
temen zajló tevékenységet komp-
lex ellátásnak, európai szinten is 
kiemelkedőnek ítélték. Többen je-
lezték, hogy szeretnék, ha előadást 
tartanék a nálunk folyó munkáról, 
vélhetően átvennék a miskolci mo-
dellt. Számos újdonságot tartalma-
zott az előadásom – nyilatkozta 

Felszeghi Sára. 
A Miskolci Egye-

tem Egészségügyi 
Szakmai és Mód-
szertani Központja 
évek óta dolgoz ki 
komplex progra-
mot a témában, s 
a teljes körű tevé-
kenység mára pél-
dává vált az Euró-
pai Unióban is.

kiss j.

Tízéves múltra tekint vissza a Miskol-
ci Ökumenikus Egyetemi Lelkészség. 
Az évforduló kapcsán az érintettek 
közösen emlékeztek a múltra. 

A történelmi egyházak képviselői és 
az egyetem rektora aláírták, megerő-
sítették azt a szerződést, amely 
2003-ban életre hívta az öku-
menikus lelkészséget. – 2003 
tavaszán, Besenyei Lajos rek-
torságának idején me-
rült fel az ötlet, s vált 
szükségessé, hogy az 
egyetemünkön is le-
gyen lelkészség. Szep-
temberben pedig meg-
valósult a gondolat. A 
lelkészség hasznos tevé-
kenységet folytat az egye-
temen. Rendezvényeik 

színesebbé teszik intézményünk lelki és 
kulturális életét – hangsúlyozta Torma 
András, jelenlegi rektor.

Palánki Ferenc katolikus püspök ki-
emelte, testvérként dolgoznak együtt. – 
Itt valóban megélhetjük, hogy közösen 
építjük Isten országát – tette hozzá. 

Csomós József, a Tiszáninneni Re-
formátus Egyházkerület püspöke 
már a 10 évvel ezelőtti szerző-
dés megkötésénél is jelen volt. 
Mint mondta, a reformá-

tus egyház két főállá-
sú egyetemi lelkészt 

is szolgálatba állí-
tott.

– Eredmé-
nyes évtized 
áll mögöt-
tünk – méltatta a 
lelkészség múltját 

Orosz Atanáz görög katolikus apostoli 
exarcha, aki egyetemi éveiről, tapaszta-
latairól is szólt. Fábri György evangéli-
kus egyházkerületi felügyelő az egyház 
magyarországi helyzetéről, a hazai hit-
életről s az egyházi életről beszélt. Ki-

emelte, az egyház képviselőinek 
ki kell lépniük, meg kell mu-
tatniuk magukat. – Ökume-
nikus vallás ugyan nincs, de 
ökumenikus élet annál inkább. 
Az egyetemen talán a legnehe-

zebb a helyzetünk, hiszen itt 
van az a korosztály, amely 
a legkevésbé él vallásos 

életet. Ezért kell ten-
nünk, ezért kell jelen 

lennünk, megmutat-
ni magunkat – han-

goztatta.  
kiss j. | foTó: juhÁsz Á.
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Bárka 
a nemzetnek

LErakTÁk a Lévay színhÁzTErménEk aLapkövéT

Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter 
és Csomós József, a Tiszáninneni refor-
mátus egyházkerület püspöke tette le múlt 
pénteken délután a Lévay József Reformá-
tus Gimnázium új színháztermének alap-
kövét. Az eseményt megelőző istentiszte-
leten elhangzott, az 1993-ban újraindult 
intézmény az elmúlt 20 év alatt nem csu-
pán az alma matert, de a térség életében 
több száz éven át betöltött oktatási, kultu-
rális és közösségi szerepét is újjáépítette.

Ősszel került a katolikus egy-
ház fenntartásába a Brigád utcai 
óvoda. A Kisboldogassszony 
Óvoda új tagóvodájaként műkö-
dő, négycsoportos intézményt 
Ternyák Csaba egri érsek szentel-
te fel nemrégiben.

Miskolc közgyűlése nyár elején 
döntött arról, hogy ősztől egyhá-
zi fenntartásba kerül a József utcai 
óvoda tagintézményeként műkö-
dő Brigád utcai óvoda. A katolikus 
egyház átvette az intézmény kör-
zetét, az Egri Főegyházmegye az 
óvoda fenntartójaként részt vesz 
az önkormányzat köznevelési fel-
adatának ellátásában.

Ternyák Csaba egri érsek nemré-
giben megáldotta és felszentelte az 
intézményt. Beszédében kiemel-
te, élményt jelent számára szemé-

lyesen is megtapasztalni, hogy egy 
hónap után már katolikus elvek 
mentén működik az intézmény. 
– Célunk, hogy segítsük a város és 
az itt lakók életét, és hozzájárul-
junk ahhoz, hogy jó nevelést kap-
janak a gyerekek – hangsúlyozta.

Zsiga Marcell alpolgármester 
az ünnepségen egyebek mellett 
arról szólt, hogy az óvoda szülői 
kezdeményezésre került egyhá-
zi fenntartásba. Hangsúlyozta, az 
intézményt és környékét mindig 
fontosnak tartotta önkormányzati 
képviselőként is. Korábban meg-
újult a teljes Brigád utca és annak 
járdája, s új szigetelést is kapott az 
óvoda.

Az intézmény udvarán tartott, 
meghitt ünnepségen a gyerekek 
ünnepi műsorral és ajándékkal 
kedveskedtek a vendégeknek. 

Egyházi 
áldás, 
ünnepi műsor

Miskolci példát 
követnek 
az unióban

Tízéves a Miskolci 
ökumenikus Egyetemi Lelkészség

„Ökumenikus vallás nincs, de ökumenikus élet annál inkább”



342 éve, 1671. október 27-én hirdette ki Miskolc vá-
ros tanácsa, hogy „pogány italoknak és büdös do-
hánynak szüntelen való itala és szívása – a gyakor-
ta támadt gyulladások miatt – akként büntettetik, 
hogy ha nemes ember találtatik 18, ha szolgáló ren-
dek és paraszt emberek, 6-6 forinttal büntettessenek. 
Ennekutána hasonlóan bűnhődik, aki árulja”.

91 éve, 1922. november 1-jén kezdték el a Zsolcai és 
Szentpéteri kapu között egy olyan lakótelep kialakí-
tását, ahol a Trianon után áttelepült, ún. vagonlakó-
kat elhelyezték. Az Álmos és Zombori utcák között 
ma is meglévő Gömöri, Temesvári, Pozsonyi, Ko-
lozsvári és Kassai utcákon 120 db lakóházat építet-
tek fel, s a polgármesterről Hodobay-telepnek nevez-
ték el.

69 éve, 1944. november 1–4. között 56 vasúti teher-
kocsit raktak meg a vasúti műhely leszerelt gépeivel, 
berendezéseivel, szerszámaival, s azokat 3 szerel-
vénybe rendezve Székesfehérvárra irányították. Mi-
vel onnan már minden munkás elmenekült, a szerel-
vény Németországban kötött ki, s ott nyoma veszett.

Hétforduló

Múlt és jelen

Az 1878-ban átadott, kétemeletes Grand Hotelről, vagy Három Rózsáról 
1914/1915-ben készült a képeslap. A sarokbejárat fölött kezdettől olvasha-
tó volt a Nagy Szálloda, míg a második emeleti ablak fölött a Grand Hotel 
felirat. Csupán az aktuális bérlő neve került fel az első és második emeleti 
mellvédre. Először Stögermayer Alajosé, majd volt Dresdner, Ment, Seper 
és Kepes szálloda. Kepes Béla csődje után Horváth Lajos lett az új bérlő né-
hány évig. A Nagyszálloda több mint fél évszázados működés után 1934-
ben szűnt meg, bérházzá alakították. A földszinti étteremből és kávéház-
ból üzlethelyiségek lettek.

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

névadó – farbaky István
Pereces észak-nyugati részén, Újakna előtt hét, 

egymással párhuzamos utca helyezkedik el. Az 
Erdő, Akna, Bánya utcákat követően a Farbaky 
utca, majd a Vasút, Vadas és Fülemüle utcák, te-
hát környezetében ez az egyetlen, amelyet sze-
mélyről neveztek el.

A névadó Nyíregyházán született, az eper-
jesi kollégium után 1854-től járt a bányászati és 
erdészeti akadémiára Selmecbányán. Tanárként 
itt folytatta munkáját, 1872-től bányatanácsosi címet 
használhatott. 1876–1892 között több cikluson át az aka-
démia igazgatója volt. Ekkor Selmecbánya országgyűlési 
képviselőjévé választották, s felkészültségéből következő-

en a közoktatási bizottság munkáját segítette, man-
dátumának lejártáig, 1901-ig. Számos publikáció-

ja jelent meg, érdemei elévülhetetlenek a magyar 
szakmai nyelv kialakításában és elfogadtatásá-
ban. A Bányászati és Kohászati Lapok szerkesz-
tőjeként népszerűsítette a tudományos kutatá-
si eredményeket. Feltalálóként is beírta nevét a 

tudománytörténetbe, tudóstársával az akkumu-
látort fedezte fel 1885-ben. (Ez a Farbaky–Schenek-

féle akkumulátor.) Széleskörű társadalmi munkát vég-
zett a felvidéki közművelődési egyesületben. (1837–1928 
között élt, Selmecbányán temették el. Névadását a miskol-
ci egyetemi hagyományok ápolása indokolta.)                    d. I.

anno írták…  
1923-ban ünnepelte Miskolc első színháza centenári-

umát. Erre az alkalomra kiadvány is megjelent, s termé-
szetesen számos újságcikk is napvilágot látott. Érdekes 
módon már nem nagyon emlékeztek arra, hogy milyen 
darabbal nyitották meg 1857. szeptember 3-án a második 
színházat. Ezzel kapcsolatban írta a Magyar Jövő című na-
pilap 1923. november 11-ei száma az alábbiakat. „Soltész 
Nagy Kálmán polgármester ajándékozta a Borsod-miskol-
ci Múzeumnak az eredeti plakátot, így pontot lehet tenni 
a vitára. … folyó 1857-ik évi szeptember 3-án, a pesti or-
szágos nemzeti színház több jeles tagja és Latabár Endre 
színtársulata által, a miskolczi nemzeti színház javára fog 
adatni Marót bán, szomorújáték öt felvonásban, írta Vö-
rösmarty Mihály. Marót bánt „Egressi úr”, hitvesét „Jókai-
né asszony”, Bud hadnagyot „Lendvai úr” adják. A meg-
nyitási szavallatot Jókai Mór írta és Jókainé mondja.” Úgy 
volt, hogy a megnyitón részt vesz I. Ferenc József osztrák 
császár és magyar király, de egy váratlan udvari haláleset 
miatt vissza kellett térnie Bécsbe. Másnap „A Cárnő”-t ad-
ták, s csak a harmadik napon került színre az „Egy pohár 
víz” című darab.

dobrossy István

akkor...

...és Most
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Az iskola gyökerei a 15. századig nyúlnak visz-
sza. Ekkor már működött a városban egy la-
tinos műveltséget oktató iskola. A reformáció 
beköszöntével 1560-ra az egész város reformá-
tus hitre tért, ekkor vette át a református egy-
ház az avasi református templomot és a hozzá 
tartozó iskolát, ezt tekintik az iskola alapítási 
évének. 

A Rákóczi-szabadságharc alatt az iskola és a 
város is a fejedelem oldalára állt. 1706-ban Ra-
boutin generális felgyújtatja az iskola könyvtárát 
az egyház levéltárával együtt. A szabadságharc 
után a visszatérő diákok és tanárok új iskolai sza-
bályzatot hoztak, ez „Liber legum scolae Mis-
kolczinae” néven ismert, és egészen 1848-ig sza-
bályozta az iskola életét. 1720-tól elkezdődött a 
város rekatolizációja. Ez a városi magistratus-
ban is érvényesült, ezért a század második felé-
től a magistratus lemondott a református iskolá-
ról, annak fenntartását és vezetését innentől az 
egyháztanács látta el. II. József türelmi rendelete 
1781-ben engedélyezte a protestánsoknak a sza-
bad vallásgyakorlatot és alsó-, valamint középis-
kolák működtetését. A gyorsan növekvő tanuló-
létszám miatt már a 18. század végén felmerült 

egy új, nagyobb iskolaépület építé-
se, mert a régit kinőtték. Az új is-
kolaépület kérelmeit ugyanak-
kor a Helytartótanács – mint 
minden protestáns intézmé-
nyét – sorra elutasította. 1849. 
június 21-én a Miskolcra bevo-
nuló orosz hadsereg birtokba 
vette az iskola épületét, beren-
dezéseit összetörték. A tanítás 
csak október 22-én indult újra. 
A világosi fegyverletétel idején az 
iskolának 11 évfolyama, 12 tanára és 
421 tanulója volt. A szabadságharcot kö-
vető Bach-korszakot az iskola nagyon megszen-
vedte, az adományok elapadtak, bevétele jószeri-
vel csak a tandíjból volt. Az intézmény 1854-ben 
elvesztett nyilvános jogait 1862-ben visszakapta, 
tanrendje, tantárgyai és óraszáma az országos 
előírásokhoz igazodott. A tanulói létszám gyors 
emelkedése miatt a kiegyezés idejére végleg ki-
nőtte az Avas alján álló régi épületét. (Ma a me-
gyei múzeum egyik kirendeltsége működik itt – 
ez a „Papszeri épület”).

Az új iskolaépület építésének előkészíté-
se ekkor indult, ugyanakkor az egyházkerü-

letnek nem volt pénze. Az iskola 
1867 után sem fogadta el az ál-

lamsegélyeket, hogy autonó-
miáját megőrizze. Hosszas 
tárgyalások után 1889-re si-
került megegyezni az állami 
támogatásról. Ezek után az 
állam jelentős összeggel se-
gítette az új, mai iskolaépü-

let építését, mely 1898-ra lett 
kész. 1935-ben vette fel az is-

kola korábbi tanárának, a neves 
költőnek, Lévay Józsefnek a nevét. 

A második világháborúban – miként 
az elsőben – az iskola megint kiszorult saját 
épületéből, először a magyar hadsereg, később 
a szovjet vörös hadsereg számára foglalták le. 
Ekkor sok kár érte az épületet és az iskola fel-
szerelését is: a könyvtár, a szertárak, a padok és 
berendezések nagy része tönkrement. A hely-
reállítás a háború utáni új pénzben több mint 
100 000 Ft-ot tett ki. 1948. július 15-én a 
XXXIII. törvény kimondta az egyházi iskolák 
államosítását. Az államosított intézmény még 
két évig viselte Lévay József nevét, majd Mik-
száth Kálmán nevét kellett felvennie.

1953 nyarán a helyi hatóságok összevonták az 
akkor már Mikszáth Gimnáziumot a már Föl-
des Ferenc nevét viselő volt Fráter György Kirá-
lyi Katolikus Gimnáziummal. Az így megalakult 
Földes Ferenc Gimnázium részére át kellett adni 
az iskola teljes felszerelését. A gimnázium épüle-
tét a Zrínyi Ilona Gimnázium kapta meg és hasz-
nálta 1996-ig. A rendszerváltáskor a Tiszánin-
neni Református Egyházkerületben felmerült a 
Lévay visszaállítása. A kárpótlás során az egyház 
visszakérte a gimnázium lassan százéves épü-
letét. Magát a gimnáziumot 45 év szünet után, 
1993-ban újraalapították. Az 1993/94-es tanévet 
3 állandó és 11 óraadó tanárral, két négyosztályos 
gimnáziumi osztállyal, állandó épület nélkül, 
ideiglenesen a Miskolci Központi Leánykollégi-
um épületében elhelyezve kezdték meg. A vissza-
kapott gimnáziumi épület átadása elhúzódott. Ez 
azonban nem akadályozta meg a vezetést abban, 
hogy 1994/95-ös tanévben beindítsa a hatosztá-
lyos gimnáziumi képzést is. A helyhiány viszont 
egyre sürgetőbbé tette az iskola eredeti épületé-
be való visszaköltözést. Az 1995/96-os tanévet az 
iskola három helyre szétszórva, kényszermegol-
dásokkal élte át. 1996 nyarán költözhetett vissza 
eredeti épületébe, a Kálvin János utca 2.-be.

Miskolci napló

lévay József 
református Gimnázium

„MIndeddIG MeGseGített MInket az Úr!”

Lévay József
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Kosárlabda
Most nem tudta kihasználni a 

hazai pálya előnyét a DVTK női 
kosárlabdacsapata: múlt szomba-
ton idehaza 62–70-re kikapott a 
Közép-európai Liga 7. fordulójá-
ban a Soprontól.

Női Kosárlabda Közép-európai 
Liga, 7. forduló.

DVTK Miskolc – UNIQA Euro-
leasing Sopron (17–21, 10–11, 19–
12, 16–26).

Legjobb dobók: Raven 14, Bálint 
12, illetve Hawkins 24, Fegyverne-
ky 15.

Jégkorong
A Miskolci Jegesmedvék több 

mint két harmadon át feszültség-
ben tartották szurkolóikat múlt 
szombaton, végül egy góllal le-
győzték a Nové Zámkyt. 

Miskolci Jegesmedvék – Nové 
Zámky (szlovák) 4–3 (1–1, 1–1, 
2–1).

Gól: Dubek (11., 44.), Faith (40.), 
Metcalfe (49.), illetve Polcik (7., 
56.), Pavesic (35.).

A jégkorong MOL Liga hétfői já-
téknapján Csíkszereda hosszabbí-
tásban 3–2-re győzött a vendég Mis-
kolci Jegesmedvék csapata ellen.

HSC Csíkszereda (román) – 
Miskolci Jegesmedvék 3–2 (1–0, 

1–0, 0–2, 1–0) – hosszabbítás után. 
Gól: Bíró (11.), Góga (30.), Novak 
(64.), illetve Boyle (46.), Knox (49.).

Vízilabda
Igazi rangadó várt október 26-

án, hazai környezetben a Miskolci 
VLC OB I/B-s férfi vízilabda-gár-
dájára. Hatodik idei bajnoki mér-
kőzésükön a BVSC-Zuglót fogad-
ták. Azonban csak papíron lehetett 
rangadónak nevezni az összecsa-
pást, a hazaiak mindenben ellen-
felük fölé kerekedtek és valósággal 
kiütötték vetélytársukat.

Miskolci VLC – BVSC-Zugló 
23–11 (7–1, 3–3, 7–3, 6-4). 

Röplabda
Az Albrecht Miskolci VSC MVSI 

együttese ezúttal Dömsödön lé-
pett pályára, ahol a Junior váloga-
tott volt az ellenfele pénteken este, 
a női NB I-es röplabda-bajnokság 
egyetlen mérkőzésén. Toma Sán-
dor edző: – Nehéz szavakat találni 
erre a mérkőzésre, amelyen meg-
jártuk a poklot mélyét, de végül a 
mennyországban kötöttünk ki. El-
ismerés illeti a játékosokat, hogy 
vesztes helyzetben sem adták fel és 
megfordították a mérkőzést. 

Junior válogatott – Albrecht 
Miskolci VSC MVSI 2–3 (22, 14, 
–24, –17, –5).

Hírek, eredmények
Sport 9  

Közel hétszáz résztvevő, amatőrök és profik, a leg-
kisebb korosztálytól egészen a nyugdíjasokig – fer-
geteges futófesztivál helyszíne volt vasárnap Miskolc 
belvárosa, ahol idén először rendezték meg a Miskolci 
Barátság Maratont. 

Az óvodásoktól a nyugdíjasokig számtalan korosz-
tály képviseltette magát az idei Miskolci Barátság Ma-
ratonon. A versenyre az ország szinte minden részéből 
jelentkeztek sportolók, sőt Kassáról, Miskolc testvérvá-
rosából is érkeztek futók. Az amatőrök mellett profik is 
rajthoz álltak – ez azonban Szűcs István főszervező el-
mondása szerint nem újdonság, hiszen a már több mint 
tízéves múltra visszatekintő Barátság Maraton „mindig 
is erről szólt”.

Miskolc önkormányzata – Kriza Ákos polgármester 
fővédnöksége mellett – idén a rendező Marathon Club 

SE és a társrendező „Miskolc Egészséges Ifjúságáért Ala-
pítvány” mellé állt.

– Úgy gondolom, az idei futóverseny közös siker, 
mindegyik fél számára nagy elégedettséggel zárult az 
idei futófesztivál – emelte ki a program ötletgazdája.  
– A versenyzők dicsérték a pályát, a versenyt, minden-
ki mosolygott, még ha valakinek nehezebben is sikerült 
teljesítenie a távot. A főszervező azt is elmondta, jövőre 
szeretnének egy hasonlóan jó hangulatú és nívós futó-
fesztivált rendezni, ott folytatni, ahol idén abbahagyták. 
– Úgy gondolom, az a csapat, amelyik ezt a rendezvényt 
12 évvel ezelőtt elkezdte, s azóta is szervezi, ismét bizo-
nyított – hangsúlyozta Szűcs István, köszönetet mondva 
a kiváló együttműködést tanúsító partnerek – így a mis-
kolci önkormányzat, a Miskolc Városi Rendőrkapitány-
ság, a Miskolci Önkormányzati Rendészet, az MVK Zrt. 
és a Városgazda Kft. – munkatársainak is.                    K. I. 

Újabb műfüvesen rúghatják a bőrt
Ismét elkészült egy műfüves lab-

darúgópálya, a DVTK-sportcent-
rum mellett. Zsiga Marcell, sportért 
is felelős alpolgármester érdeklődé-
sünkre elmondta, a Magyar Labda-

rúgó Szövetség (MLSZ) által meg-
hirdetett Pályaépítési program 3. 
ütemében épült meg az új létesít-
mény, a diósgyőri edzőpályák mel-
lett. Miskolc képviselő-testületének 

döntése alapján pályázott a város a 
beruházásra, és nyert el mintegy 20 
millió forintot.

– A legmodernebb, a kor igényei-
nek megfelelő sportpályát október 

közepén vehették birtokukba a spor-
tolni vágyók – ismertette az alpol-
gármester, hozzátéve, a 20 x 40 mé-
teres, térkővel és palánkkal körülvett 
komfortos pálya közel 27 millió fo-
rintból épült meg.

– A miskolci lakosok körében is 
nagy sikert aratnak a megépült mű-

füves labdarúgópályák – mondta a 
sportért is felelős alpolgármester, 
hozzátéve, hogy folytatják a fejlesz-
téseket. Egy újabb sikeres pályázat-
nak köszönhetően várhatóan jövő 
tavasszal a Szemere Bertalan Szak-
középiskolánál avatnak fel egy ha-
sonlóan modern pályát.                 K. I.

Miskolci Barátság Maraton 
Az úJ pályán IS nAgy SIKeR

Komoly támogató az MVlC-nél
Új támogatóval gazdagodott az 
OB I/B-ben szereplő Miskolci 
Vízilabda Club, mely a Miskolci 
Geotermia Zrt.-vel, a PannErgy 
Cégcsoport tagjával kötött meg-
állapodást. Az élvonalba törekvő 
pólócsapat a jövőben PannErgy-
MVLC néven szerepel.

A szerződéskötés csütörtöki be-
jelentésén Kriza Ákos polgármes-
ter elmondta, már a város sportstra-
tégiájának 2010-es kidolgozásakor 
egyértelmű volt, a vizes sportok 
műveléséhez adottak a feltételek 
Miskolcon, a vízilabda pedig 
támogatandó sportág 
lesz azzal a céllal, hogy 

hamarosan élvonalbeli együttessel 
büszkélkedhessen a megyeszékhely.

– Az idei szezonra összeállt a csa-
pat, és a PannErgy-vel sikerült egy 
komoly támogatót is a klub mellé 
állítani. Nem titok, hogy a követke-
ző szezont a legfelsőbb szinten sze-
retnénk kezdeni. Erre jó esély van, 
hiszen az eddigi hat találkozóját 
megnyerte a csapat, úgy, hogy szin-
te kivétel nélkül kétszer annyi gólt 
dobott, mint ellenfele – emelte ki a 
városvezető.

Bachner András szakmai vezető 
elmondta, a plusztámogatást olyan 

célokra fordíthatják többek közt, 
mint utazási, étkezési és szálláskölt-
ségek, minőségi sportfelszerelések 
vásárlása vagy lakás bérlése a játé-
kosoknak.

Miskolc önkormányzata 2013-as 
költségvetésében 12 millió forintot 
biztosított a csapat működéséhez. A 
felek a PannErgy-vel kötött szerző-
dés anyagi részleteit üzleti titokként 
kezelik, annyit azonban elárultak, a 
város által nyújtott támogatás több-
szöröse a társaságé.

S. p. | fotó: JuHáSz á.

Szombat délután 2 órakor fogad-
ja az ötödik Ferencvárost a ta-
bella második helyén álló, kilenc 
mérkőzés óta veretlen DVTK.

A Diósgyőr hétmérkőzéses győ-
zelmi sorozata megszakadt, a ve-
retlenségi azonban kilencmeccses-
re nyúlt múlt héten Szombathelyen. 
Izgalmas és talán az idény eddigi 
legnehezebb találkozóján Moha-
madou Abdouraman két fejesgól-
jával – utóbbit a hajrában szerezte 
a kameruni középpályás – men-
tett pontot a Haladás vendégeként 
Tomiszlav Szivics együttese, mely 
őrzi második helyét a tabellán.

Szerdán a Magyar Kupában is 
sikerrel vette az akadályt a gárda, 
bár a Cigánd alaposan megnehe-
zítette a piros-fehérek dolgát, akik 
3–1-ről fordítottak 4–3-ra, s jutot-
tak a legjobb 16 közé.

Szombaton a Ferencvárost fo-
gadja a csapat, a rangadóra min-
den jegy elkelt elővételben, így 
közel tízezer néző előtt játsszák a 
kora délutáni mérkőzést.

– Már most túl van pörögve a 
meccs, ami nem jó, hiszen a szom-
bati mérkőzés is csak egy lesz a sok 
közül, itt is csak három pontot le-
het szerezni – kezdte a tőle meg-
szokott őszinteséggel az összecsa-
pás felvezetését Tomiszlav Szivics. 
– Nem csodacsapat ellen játszunk, 
egy középgárda ellen, amilyen mi 
is vagyunk. Nem akarok csoda-
meccset csinálni ebből, de el kell 
viselnünk a szituációt, hogy most 
érdekesek vagyunk a médiának – 
emelte ki egyebek mellett a DVTK 
vezetőedzője. 

Portálunkon élő, szöveges tudó-
sítást olvashatnak a találkozóról.

SoóS p. | fotó: JuHáSz á.

Újra telt ház előtt a DVTK
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Akció! Akció!
HETENTE FANTASZTikUS ÁRAk! 

cOOP SZUPER, cOOP ABc ÜZLETEiNkBEN 
OkTóBER 30-TóL NOVEMBER 5-iG:

Sága sajtos tavaszi pulykarolád, 1 kg 1549 Ft
Sága füstli klasszikus, sajtos, 140 g 269 Ft

Egységár: 1921 Ft/kg

Pick Rákóczi szalámi klasszikus, paprikás, 1 kg 3699 Ft
Pick vadász felvágott, 1 kg 1399 Ft

TôkEHúST, BAROMFiT éS ZöLdSéG-GyÜMöLcSöT ÁRUSíTó 
ÜZLETEiNkBEN:

Eh. csontos csirkemell, 1 kg 1099 Ft
Sertéscomb, 1 kg (okt. 31.–nov. 3-ig) 1299 Ft
Sertéslapocka, 1 kg (okt. 31.–nov. 3-ig) 1199 Ft
Burgonya, 2 kg-os 279 Ft/cs

Egységár: 139,50 Ft/kg

Vöröshagyma, 1 kg 169 Ft
FORNETTiT ÁRUSíTó ÜZLETEiNkBEN  
OkTóBER 28. – NOVEMBER 10-iG:

Fornetti sajtos elôkelesztett, 1 kg 999 Ft
Fornetti olívás stangli, 80 g 65 Ft

Egységár: 812,50 Ft/kg

TöRZSVÁSÁRLókNAk kUPONNAL OLcSóBB:
Saga gyümölcstea erdeigy., feketeribizli,  
vörös áfonya, málna 20 x 2 g 249 Ft helyett 189 Ft

SZÁMOS NyEREMéNyjÁTék VÁRjA A 2000 éS 3000 FT 
FELETTi VÁSÁRLókAT, TöRZSVÁSÁRLókAT! 

RéSZLETEk AZ ÜZLETEkBEN kiHELyEZETT PLAkÁTOkON!

Az akció érvényes: 
2013. 11. 02-ától 2013. 11. 07-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

Egészségre nevelő és szemléletformáló  
életmódprogramok – lokális színterek 

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0452

Az Európai Unió  
és a Magyar Állam által  

nyújtott támogatás összege: 
9 009 300 Ft

Kivitelezés ideje: 
2012. 11. 15 – 2013. 11. 15.

Kedvezményezett:
Miskolci Városgazda  

Nonprofit Kft. 

JUBILEUMI 
KONCERTSOROZAT

Művészetek Háza

MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR

2013. november 10., 19.00
A Miskolci Szimfonikus Zenekar, a Djabe együttes  

és Steve Hackett, a Genesis gitárosának  
közös produkciója

2013. november 11., 19.00
JUBILEUMI ÜNNEPI koncert

Dohnányi, Weiner és Oláh Kálmán műveivel

2013. november 14., 19.00
MÚZSA CSÓKJA költői koncert

 László Zsolt, miskolci származású színművésszel

Jegyek kaphatók az MKK  
és a Filharmónia irodájában!

További információ: www.mso.hu

LÉLEKTŐL LÉLEKIG

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

www.korutak.hu

AdvENTI AJáNLATAINK:
l  AdvENTI ELŐKÉSZÜLET KASSáN (BORSIvAL): november 30. – 3000 Ft 
l  AdvENT ZAKOPANÉBAN: december 7. – 7000 Ft
l  AdvENT POZSONyBAN: december 7. – 7000 Ft
l  AdvENTI HANGULAT BUdAPESTEN: december 14. – 4000 Ft
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November 2. | szombat
10.30 | Jancsi és Juliska. Csodamalom 

Bábszínház.
20.00 | Punnany Massif lemezbemutató 

hétvége. Helynekem.

November 3. | vAsárNAp
10.30 | Pinokkió. A Ziránó színház vendég-

játéka. Csodamalom Bábszínház.

November 4. | hétfő
16.30 Oláh Miklós emléktáblájának fel-

avatása. Miskolc, Tárkányi u. 5. Az em-
léktáblát Kriza Ákos polgármester és 
Szabó Sándor önkormányzati képvise-
lő leplezi le.

17.00 | Gloria victis! Dicsőség a legyőzöt-
teknek! 1956! Kardos Katalin előadóestje. 
Gárdonyi Géza Művelődési Ház.

November 5. | kedd
14.00 | Kolontos Palkó. Mesejáték a Nek-

tár színház előadásában. Művésze-
tek Háza.

16.30 | Toscana titokzatos tájai. Rózsa 
György előadása. Petőfi Sándor könyvtár.

November 7. | csütörtök
17.00 | Piotr Bozyk lengyel designer-szob-

rászművész kiállítása. A tárlaton Ernyey 
Gyula design-történész, a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem tanára mond köszön-

tőt. Megtekinthető november 30-ig. Miskol-
ci Galéria, Rákóczi-ház.

19.00 | A passió. Gyöngy bérlet. A Miskolci 
Szimfonikus Zenekar hangversenye. Mű-
vészetek Háza.

November 8. | Péntek
15.00 | Mozart: A varázsfuvola. Opera-

klub. Szabó Lőrinc könyvtár.
17.00 | Eclogák és szimfóniák. Radnóti 

Miklós és Weöres Sándor művei. Irodalmi 
fonó. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

19.00 | Pokolgép-koncert. Ady Endre Mű-
velődési Ház

20.00 | Intim torna Illegál-koncert. Hely-
nekem.

20.00 | M.É.Z. együttes. Ír kocsmazene-
koncert. Ifjúsági Ház.

November 9. | szombat
20.00 | The Bosky & Jurij koncert. Hely-

nekem.

November 10. | vAsárNAp
10.30 | A kiskakas gyémánt félkraj-

cárja. Bemutató. Csodamalom Báb-
színház.

19.00 | Steve Hackett és a szimfoniku-
sok. A Djabe együttes és Steve Hackett, 
a Genesis gitárosa és a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar közös produkciója. Művé-
szetek Háza.

November 4. | 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 Szabadegye-
tem 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

November 5. | 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.

November 6. | 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 Autós magazin  19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.20 Játék-szín (ism.) 21.00 Film 22.30–06.00 Képújság.

November 7. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV program-
ajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.30–06.00 Képújság.

November 8. | 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 9. | 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 10. | 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 Honvéd7 21.00 Film 22.30–07.00 Képújság. 

A kész miskolci csoport-
ja rendezésében tart előadást 
a Fráter György Katolikus 
Gimnázium dísztermében 
csütörtökön, november 7-én 
17 órai kezdettel Keller Péter, 
Gárdonyi Géza dédunokája 
az író születésének 150. évfor-
dulója alkalmából.

A lillafüredi limpiászi ke-
resztnél mutatnak be szent-
misét Magyarországért a mi-
norita atyák jövő szombaton, 

november 9-én, 15 órai kez-
dettel.

„hol van a te atyádfia?” Az 
Észak-magyarországi Irodal-
mi Kör szervezésében Cso-
mós József, a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület 
püspöke és Mózes Huba iro-
dalomtörténész beszélget a 
Biblia és irodalom kérdései-
ről az egyházkerületi székház 
nagytermében november 12-
én kedden, 17 órától. 

hArANg-hírekprogrAmAjáNló

Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkor-
mányzata november 8-án, 11.30 órától közmeghallgatást tart 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői 
Kabinet tárgyalójában (Városház tér 8., I. udvar II. emelet, 
206-os iroda).

közmeghAllgAtás

pakusza zoltán önkormányzati képviselő lakossági 
fogadóórát tart november 5-én 16.00 órától a Jobbik 
miskolci irodájában (Széchenyi u. 52.). melyre min-
den érdeklődőt szeretettel vár.

jakab péter és pakusza zoltán önkor-
mányzati képviselők lakossági fórumot 
tartanak „Közbiztonságot a miskolciak-
nak, jogbiztonságot a devizahiteleseknek!” címmel novem-
ber 8-án, 17 órától a Munká csy Mihály Általános Iskolában 
(Avas, Szilvás u. 38), november 15-én, 17 órától a 21. Sz. Ál-
talános Iskolában (Diósgyőr, Tóth Á. u. 12.). 

lAkossági fórum, fogAdóórA

Hirdetés

ismét csökken a távhőszolgáltatás díja
Tájékoztatjuk tisztelt lakossági Fogyasztóinkat, hogy 

a Magyar Közlöny 2013. évi 173. számában megjelent a 
2013. évi CLXVII. egyes törvényeknek a rezsicsökkentés 
végrehajtásának szükséges módosításáról szóló törvény, 
melynek 5. § 3. bekezdése az alábbiakról rendelkezik:

„A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a to-
vábbiakban: Tszt.) 3. § b) pontjában meghatározott díjfizető 
közül a lakossági díjfizető (a továbbiakban: lakossági díjfize-
tő) és a Tszt. 3. g) pont ga alpontjában meghatározott lakos-
sági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott 
számlában a 2013. október 31-ét követő időszakra vonatko-
zóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybe-
vett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja 
meg a 2013. október 31-én alkalmazott díjtételek alapján, 
ugyanazon feltételekkel (fogyasztás, légtérfogat stb.) számí-
tott összeg 88,9%-át.”

Ennek megfelelően, az igénybevett távhőszolgáltatás díja 
a  2013. október 31-én alkalmazott díjhoz képest 11,1%-os 
mértékben csökken. 

A MIHŐ Kft. a távhőszolgáltatási alapdíjban, a hődíjban és 
a vízfelmelegítési díjban is 11,1%-kal csökkentette díjainak 
mértékét, az alábbiak szerint:

Megnevezés Mérték- 
egység

2013. október 31. 2013. november 1.

Lakosság Lakosság Árcsökkenés 
Mértékenettó Bruttó nettó Bruttó

AlAPdíJ
Ft/lm3/

év
316,57 332,40 281,39 295,46 11,1%

HődíJ Ft/GJ 2 880 3 024 2 560 2 688 11,1%

VíZfElMElEGíTÉSI díJ Ft/m3 842,67 884,80 749,00 786,45 11,1%

A miskolci Nemzeti színház műsora
November 2. | szombat | N | 

19.00 EDDA Musical – A KÖR / 
A Sziget Színház előadása | J | 19.00 
C’EST LA VIE  / Bérletszünet.

November 3. | vasárnap | N | 
19.00 MY FAIR LADY / Szigligeti 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet.

November 5. | kedd | J | 11.00, 
14.00 A SZÉKELY MENYECS-
KE MEG AZ ÖRDÖG / Fabók 
Mancsi Bábszínháza és az ESZ-
ME közös produkciója; 17.00 ÉS 
MENNYI SZERELEM / Rende-
zők a Sirályról.

November 6. | szerda |N | 19.00 
A TANÍTÓNŐ / Lehár (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet | K | 10.00 
A NÉGYSZÖGLETŰ KEREK 
ERDŐ / Habakuk bérlet; 19.00 
RONGYSZŐNYEG / A Terci-
na Régizene együttes és Györgyi 
Anna hang/szó/kép koncertje, 
Bérletszünet | J | 15.00 A KOPASZ 
ÉNEKESNŐ / Bérletszünet.

November 7. | csütörtök | N | 
18.00 A TANÍTÓNŐ / Herman 
ifj. bérlet | K | 14.00 A NÉGY-
SZÖGLETŰ KEREK ERDŐ / 
Dömdödöm bérlet | J | 10.00 MIT 
CSINÁLSZ, HA… JÖN AZ OR-
VOS? 19.00 HÁRMASOLTÁR / 
Hobo koncertje mesterei tiszteleté-
re, Bérletszünet.

November 8. | péntek | N | 19.00 
A TANÍTÓNŐ / Földes ifj. bérlet 
| K | 19.00 RÓMEO ÉS JÚLIA / 
Bérletszünet | J | 10.00 MIT CSI-
NÁLSZ, HA… JÖN AZ OR-
VOS? 17.00 TALÁLKOZÁSOK / 
Erdélyi költők Miskolcon (Kovács 
András Ferenc és Demény Péter).

November 9. | szombat | N | 18.00 
PRIMA-DÍJ ÁTADÓ GÁLA | 
K | 17.00 JÁTSZD ÚJRA, SAM! / 
Zártkörű előadás, jegyek nem vált-
hatók! | J | 15.00 PIAF – A Föld-
szint 2. Színház előadása / Bérlet-
szünet; 20.00 VIVÁT, BACCHUS.



Halálos baleset
Egy ember meghalt, öten pedig megsérültek abban a súlyos köz-

úti balesetben, amely október 26-án reggel történt a 3-as számú 
főúton, Mályi és Nyékládháza között. Információink szerint egy 
Nyékládháza felől haladó Peugeot személyautó eddig ismeretlen 
okból előbb az útpadkára hajtott, majd ezt kompenzálva a sofőr 
balra kormányozta a járművet, és félfrontálisan ütközött egy szem-
bejövő Citroënnel, amelyben öten utaztak. A vétlen Citroën veze-
tője olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen elhunyt, négy 
utasát, valamint a másik autó vezetőjét különböző fokú sérülések-
kel szállították kórházba. 

Körözöttet fogtak el Lyukóban
Az Észak-magyarországi régió – közte a borsodi térség – köz-

rendjének, közbiztonságának megerősítésére vezényelt Készenléti 
Rendőrség bevetési egységeinek munkatársai október 25-én dél-

előtt Miskolc-Lyukóvölgy hétvégi házas övezetében láttak el 
közterületi szolgálatot, és intézkedés alá vontak egy nőt, akiről 
kiderült, hogy a Miskolci Járásbíróság lopás vétség elkövetése 
miatt elfogatóparancsot adott ki vele szemben. A körözés alatt 

álló 24 éves miskolci M. Nikolettát a járőrök előállították a Miskol-
ci Rendőrkapitányságra.

Mozgáskorlátozottat rabolt ki
Erőszakkal elvette egy nő október 26-án, szombaton, egy ke-

rekesszékkel közlekedő férfi készpénzét Miskolcon, a Baross Gá-
bor úti garázssor mögötti területen, majd elmenekült a helyszín-
ről. A B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, 
a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható, 40 
éves F. Tihamérnét még aznap elfogták, és őrizetbe vették.

Gázömlések
Gázömlés miatt kaptak riasztást október 28-án délelőtt a mis-

kolci tűzoltók az avasi városrészbe, a Középszer utcára. Mint meg-
tudtuk, az egyik lakás konyhájában a lakók nem tudták elzárni a 
gázsütőt. Délután tizenhárom családi házat kellett ideiglenesen 
kiürítenie a katasztrófavédelemnek gázszivárgás miatt Szirmabe-
senyőben a Dózsa György utcában, ahol gázvezetéket sértett meg 
egy munkagép. A vezeték helyreállítását a gázszolgáltató szakem-
berei egy órán belül elvégezték, tűz nem keletkezett, személyi sérü-
lés nem történt.

12 Mozaik

Miskolc testvérvárosai

Új, négyrészes rejtvényünkben Miskolc testvérvárosainak neveit rejtettük el. A 
megfejtéseket együtt, legkésőbb december 4-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-két kiló Miskolczi 
Ínyenc kolbászt sorsolunk ki, a Miskolci Agrokultúra Kft. díjazott termékéből. Elő-
ző játékunk helyes megfejtései: 1. Nagy Imre, 2. Gimes Miklós. Nyertesek: Hománé 
Rózsa Ágnes, Miskolc, Csohány Istvánné, Miskolc. Gratulálunk, a nyerteseket érte-
sítjük, hol és mikor vehetik át a nyereményüket.

Különdíjat nyert a napokban a történelmi recept alapján ké-
szült Miskolczi Ínyenc Kolbász Magyarország egyik legismertebb 
gasztronómiai eseményén, a Csabai Kolbászfesztiválon. Idén min-
den eddiginél több, mintegy 600 csapat vett részt a rendezvényen. 
Jelen voltak neves közéleti személyiségek, sportolók, politikusok, 
köztük Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is, akinél nagy 

sikert aratott a Miskolci Agrokultúra Kft. tradicionális különle-
gessége. A verseny zsűrijének elnöke Bíró Lajos mesterszakács 
volt, munkáját segítette mások mellett Gianni Annoni tévés sze-
mélyiség, valamint Balai Attila mesterszakács is. A fesztivál em-
lékére postai bélyeg is készül, melyen a miniszterrel készült közös 
kép szerepel.

Heti HoroszKóp
Kos (03. 21–04. 20.) Rendkívül gyorsan és hatékonyan dolgozik, 
így marad szabad kapacitása, és be tud segíteni a munkatársai-
nak. Ezt mindenki örömmel fogadja. Töltsön több időt családjá-

val, gyermekeivel, a közös szórakozás semmivel sem pótolható.

Bika (04. 21–05. 21.) Szereti a munkáját, és ez meg is látszik a 
teljesítményén, sőt, a túlórákat is szívesen elvállalja. Magánéleté-
ben meglehetősen szerelmes hangulatban van, ezáltal kellemes, 

meghitt estéket tölthetnek együtt kedvesével.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Önbizalmát erősíti, hogy tisztában van 
szakmai tudásának értékével. Munkahelyén számítanak Önre, 
mert minden helyzetben megtalálja a megoldást. Szabadidejét 

ideje önmagára fordítani, keresse meg a módját a stressz levezetésének.

Rák (06. 22–07. 22.) Zsúfolt hete lesz, mivel természetesnek ve-
szik a munkahelyén, hogy maximálisan terhelhető. Ez az időszak 
viszont még az ön munkabírásával is csak nehezen oldható meg. 

Fáradtsága magánéletére is kihat, feszült hangulatban van.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Igyekszik a munkahelyi légkört meg-
hittebbé tenni, kedves és figyelmes kollégáival, így gyorsabban 
megy a monoton munkavégzés. Otthon van néhány dolog, amit 

ideje megbeszélni párjával, akár egy kettesben töltött estén.

Szűz (08. 24–09. 23.) Kezd teljesen kimerülni, nem ártana újra-
tervezni az időbeosztását. Pénzügyei viszont kedvezően alakul-
nak, néha a makacssága válik a javára és hoz hasznot a konyhára. 

Családja igyekszik kárpótolni és feltölteni energiával.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Maximális erőbedobással látja el meg-
növekedett teendőit, és ezt várja el munkatársaitól is. Mint min-
dig, most is a tökéletességre törekszik. Magánéletében a szoká-

sosnál beszédesebbé válik, de családja szívesen meghallgatja. 

Skorpió (10. 24–11. 22.) Az őszi időjárás rányomja bélyegét a 
hangulatára, reggelente alig tud erőt venni magán, hogy egyálta-
lán felkeljen. Nehezen megy a munkavégzés is. Szívesebben van 

egyedül, pedig kapcsolataira is ráférne egy kis törődés.

Nyilas (11. 23–12. 21.) A napokban nyugodtan kezdhet új üzleti 
tárgyalásokba, a siker nem marad el, így válságba került pénz-
ügyei rendeződni látszódnak. Szerelmi élete is kedvezően alakul, 

szenvedélyes hangulata kedvesét is magával ragadja.

Bak (12. 22–01. 20.) Szorgalmasan dolgozik, mint mindig, bár a 
szokásosnál közlékenyebb hangulatban van. Fecsegését viszont 
kezdi rossz néven venni a főnöke. Párkapcsolatával nincs mara-

déktalanul megelégedve, ezért ideje elgondolkoznia a jövőn.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) A következő időszak alkalmas lehet új 
kolléga keresésére, a hatékonyság növelésére. Vigyázzon, ne ke-
verje össze a barátságot a szerelemmel, mert partnere nem tud 

mit kezdeni a helyzettel. Jobban meg kellene becsülnie párját.

Halak (02. 20–03. 20.) Új lehetőségek adódhatnak, esetleg kül-
földi munka formájában az életében. Jól gondoljon végig min-
dent, mielőtt végleges döntést hoz. Párkapcsolatában kommuni-

kációs problémák adódhatnak, őszintén beszéljék meg a gondokat.

Miskolci Napló

FotóK: Mocsári L., JuHász á.

Forró nyomon

Díjazott 
Miskolczi 
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