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- Miskolc erős, biztonságos 
regionális főváros legyen, 
ahol jó élni, jó dolgozni, és 
ahová jó tartozni – mond-
ta Alakszai Zoltán, Miskolc 
jegyzője ünnepi beszédében. 
Varga Judit igazságügyi mi-
niszter arról beszélt Miskol-
con, hogy ma is az a felada-
tunk, mint az elmúlt ezer 
évben: kiállni önmagunkért, 
kiállni az értékekért, amik-
ben hiszünk.

– A város megadta azt, amit 
csak egy szülő adhat meg egy 
gyermeknek: a biztonságos 
kötődést – mondta a miskolci 
születésű Varga Judit igazság-
ügyi miniszter ünnepi beszédé-
ben a Szent István téren. „Cso-
dálatos fejlődésnek” nevezte, 
amin Miskolc az elmúlt 9 év-
ben átment. Itt kívánt egyúttal 
jó egészséget Kriza Ákos pol-
gármesternek.

Az ünnepre rátérve a minisz-
ter kifejtette: augusztus 20-án 
Európa egyik legrégebbi államát 
ünnepeljük. – Kevés olyan nem-
zet van ma a világon, amelynek 
a miénkhez hasonló, ezer évnél 
is régebbre visszatekintő ünnepe 
van – mutatott rá. Istvánról azt 
mondta, hogy „mély, a jövőnket 

még ezer év után is befolyásolni 
képes nyomot hagyott a törté-
nelmünkben”.

– Szent István független, erős 
országban gondolkodott, meg-
védte az ország függetlenségét 
egy olyan korban, amikor ma-
gától értetődő lett volna a be-
hódolás és az önfeladás – fogal-
mazott Varga Judit. 

Annak a véleményének is 
hangot adott, hogy a keresztény-
ség foglalta egységbe Európát. 

Mi pedig mindig visszatérünk 
oda, ahová mindig is tartoztunk: 
„számunkra Európa az a vallási, 
kulturális és politikai közösség 
is, ami az államalapítás óta az 
otthonunkat is jelenti”. – Ma is 
az a feladatunk, mint az elmúlt 
ezer évben: kiállni önmagun-
kért, kiállni az értékekért, amik-
ben hiszünk. Európa is csak ak-
kor maradhat meg, ha megőrzi 
önmagát, ha megvédi határait, 
a nemzetek Európáját és keresz-
tény szabadságát – hangsúlyozta 
Varga Judit.

Alakszai Zoltán jegyző Kri-
za Ákos kérésére tartott ünne-
pi beszédet. A polgármester ta-
valyi beszédét idézve kiemelte: 
Magyarországnak addig van 
jövője, amíg vezetői a nemzet 
védelmét, megtartását tartják 
elsődlegesnek. Az ország meg-
védésének akarata „mindig fe-
lülkerekedett minden külső és 
minden belső ellenségen”.

– Szent István öröksége újra 
és újra erőt adott az igaz ke-
resztény hazafiaknak, és időről 
időre megrázta magát a ma-
gyarság, és lerázta láncait, vagy 
elűzte árulóit – hangoztatta a 
város jegyzője, aki hozzátet-

te: a politikai érdeknek egybe 
kell esnie a nemzet érdekével és 
akaratával, amit azonban sokan 
sokszor nem értettek meg.

– Az elmúlt 9 évben a város 
vezetése ennek megfelelően 
cselekedett. Ez a kötelességünk 
nekünk is, és nekem is. Nagy 
örökség, de nincs ettől szebb 
vállalás. Az állam- és városépí-
tésre szövetséget kötöttünk mi, 
miskolciak, eredményeinket 
már mindenhol elismerik. Kö-
zeleg az idő, amikor újra meg 
kell védeni az eredményeket, 
mert a kalandorok már gyü-
lekeznek. Szent István viszont 
a szívós, rendíthetetlen és elő-
relátó közösségépítést hagyta 
örökül minden állami és min-
den városi vezetőnek. Mi ennek 
az örökségnek akarunk és fo-
gunk megfelelni. A megkezdett 
munkát folytatjuk, hogy Mis-
kolc erős, biztonságos regioná-
lis főváros legyen, ahol jó élni, 
jó dolgozni, és ahová jó tartoz-
ni. Ez vezérel majd engem is – 
emelte ki Alakszai Zoltán.

Az ünnepi beszédeket kö-
vetően a történelmi egyházak 
képviselői megáldották, meg-
szentelték az újkenyeret. 

Szent István felsőhámori 
szobránál is megemlékeztek. 
Az ünnepi köszöntőket kö-
vetően megkoszorúzták az 
államalapító király szobrát, 
majd megszentelték és meg-
szelték az új kenyeret.

Kiss János alpolgármester 
örömmel szólt arról, „hogyan 
is talál helyére Szent István 
király emléke” a magyar álla-
malapítás ünnepén. – Együtt 
élhetjük meg, hogy nem kell 
már ünnepelnünk idegen 
megszállók által ránk kénysze-
rített alkotmányt, hanem va-
lóban azt ünnepelhetjük, ami 
azt az üzenetet hordozza szá-
munkra, hogy volt egy állam-
alapító szent királyunk – fogal-
mazott.

Magyarország képes volt 
betölteni történelmi küldeté-
sét. Több száz évig álltunk a 
vártán, a köszönet aztán kur-
tán-furcsán érkezett Tria-
nonban. Majdnem letöröltek 
minket a térképről, mert úgy 
látták, hogy nem jön már sen-
ki keletről, nincs már szükség 
egy erős Magyarországra.

„Trianon után, 100 évvel 
később azonban mégiscsak 
jönnek; a történelmi küldeté-
sünk, úgy látszik, nem múlik. 
Most megint Magyarország 
áll a vártán, bár nem nagyha-
talomként, mégis magabizto-
san, mégis a jövőbe vetett hit-

tel” – fogalmazott Kiss János, 
aki hozzáfűzte: „mi szerveztük 
újra Európa védelmét”.

Végül a közelgő önkor-
mányzati választásról szólva az 
alpolgármester kifejtette: „53 
nap múlva ismét a kezünkben 
lesz a döntés, hogy a nagyságot 
és az erényt választjuk-e, vagy 
a kicsinységet és az erénytelen-
séget”. – Ez a döntés nem ne-
héz, a helyes döntéshez vezető 
utat Szent István király 1000 
évvel ezelőtt megmutatta ne-
künk – zárta ünnepi beszédét.

„Isten éltessen, Magyar-
ország!” – ez az idei ünne-
pi jelmondat. Hubay György 
országgyűlési képviselő véle-
ménye szerint ez a mottó arra 
emlékeztet minket, hogy „mi-
lyen nagyszerű dolog magyar-
nak lenni; milyen jó érzés arra 
gondolni, hogy egy ezeréves 
állam büszke polgáraként él-
hetünk itt, Európa közepén”. 

– Kései leszármazottjain-
ként ma elmondhatjuk: meg-
maradtunk, létezünk, magyar 
nyelven beszélünk, keresztény 
erkölcsök szerint élünk, tör-
vényeinket megtartjuk, a hazát 
pedig megvédjük – hangoztat-
ta, hozzátéve végül: az önkor-
mányzati választáson is arra 
az erőre érdemes voksolni, 
„amely megvédi nemzetünket, 
és Miskolcon is folytatja a vá-
ros fejlesztését, a biztonságos 
és erős város építését”.

„Isten éltessen,  
Magyarország!” 

SZENT ISTVÁN ÖRÖKSÉGE 

Szent István szobrot és au-
gusztus 20-ai emlékoszlopot 
avattak Arnóton. Csöbör 
Katalin országgyűlési képvi-
selő ünnepi beszédében úgy 
fogalmazott: a magyar álla-
miságért megharcoltunk és 
meg is védtük ezer évig.

Arnóton, a katolikus temp-
lom előtt felavatták azt a Szent 
István szobrot, amit a korábbi 
polgármester, Kolenkó Gábor 
és családja ajánlott fel a község 
javára. Ez az első köztéri szo-
bor a településen. Az önkor-
mányzat által készített talap-
zaton elhelyezett emléktáblán 
1817-től kezdődően megörö-

kítették azon római katoli-
kus plébánosok neveit is, akik 
az elmúlt 200 évben Arnóton 
szolgáltak. Az új, augusztus 
20-ai emlékoszlopot a Nemze-
ti Ünnepeink Parkjában szen-
telték fel, a keresztény magyar 
állam megalapításának emlé-
kére, fejet hajtva Szent István 
király életműve előtt.

– Minden évben megálla-
píthatjuk a tényt: nekünk, ma-
gyaroknak ezeréves a történel-
münk. Büszkeségünk azért is 
jogos, mert nem sok nemzet 
mondhatja el ezt magáról. Rá-
adásul ezt az államiságot nem-
csak úgy kaptuk valakitől, ha-
nem megharcoltunk érte, és 

meg is védtük ezer évig – mu-
tatott rá Csöbör Katalin.

– Szent István király lehető-
séget kapott, hogy a magyar-
ságot integrálja a keresztény 
Európába. Ajánlatott tettek 
nekünk, amit elfogadott az ál-
lamalapító. István képes volt 
évszázadokban előre gondol-
kodni, és tudta, hogy a keresz-
ténység a jövő és a magyarság 
megmaradásának a záloga – 
emelte ki Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselő.

– A nemzetállamoknak van 
feladata a történelemben: el-
sősorban meg kell találni a le-
hetőségeket és maguknak kell 
alakítaniuk a sorsukat. A ke-
resztény Európa ma nagy ve-
szélyben van: a kereszténység 
helyét elfoglalta a piac-vezé-
relte kapitalizmus. A válla-
latok érdeke a népvándorlás 
– adott hangot véleményének 
az országgyűlési képviselő. A 
köszöntőket követően felszen-
telték és megáldották az új em-
lékoszlopot az arnóti gyüleke-
zetek lelkészei.

„A KERESZTÉNYSÉG A JÖVŐ”
Az államalapítás ünnepe, 
augusztus 20-a alkalmából 
minden évben állami kitünte-
téseket vehetnek át Magyaror-
szág művészei, a tudományos 
élet, a kultúra, a civil szféra és 
a társadalom számos területén 
tevékenykedő szakemberek. 

Áder János, Magyarország 
köztársasági elnökének megbí-
zásából, Kásler Miklós minisz-
ter kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként Magyar Ér-
demrend Lovagkereszt polgári 
tagozat kitüntetéseket adott át.

Magas színvonalú munkájá-
ért Magyar Érdemrend Lovag-
kereszt polgári tagozat kitün-
tetést vehetett át: Debreczeni 
Ákos, a Miskolci Egyetem Mű-
szaki Földtudományi Kará-
nak dékánhelyettese, a Bányá-
szati és Geotechnikai Intézeti 
Tanszék tanszékvezetője. Ki-
emelkedő színvonalú munká-
ja elismeréseként Magyar Ér-
demrend Tisztikereszt polgári 
tagozat kitüntetésben része-
sült Barkai László Lajos Batty-

hány-Strattmann László-díjas 
orvos, a Magyar Tudományos 
Akadémia doktora, a Miskol-
ci Egyetem Egészségügyi Kara 
Elméleti  Egészségtudomá-
nyok Intézetének igazgatója, 
tanszékvezető egyetemi taná-
ra, a Magyar Diabetes Társaság 
elnöke. Szűcs Péter bányamér-
nök, a Magyar Tudományos 
Akadémia doktora, a Miskolci 
Egyetem Műszaki Földtudo-
mányi Karának dékánja, a kar 
Környezetgazdálkodási Inté-
zete Hidrogeológiai – Mérnök-
geológiai Intézeti Tanszékének 
egyetemi tanára.

A Magyar Érdemrend lo-
vagkeresztje (polgári tagozat) 

kitüntetést vehette át a Mi-
niszterelnökséget vezető mi-
niszter, Gulyás Gergelytől Pus-
kás Péter építész a budapesti 
Várkert Bazárban. Magyar 
Ezüst Érdemkereszt (polgári 
tagozat) kitüntetést vehetett át 
Palik Zoltán Sándor, az Esély 
és Részvétel Közhasznú Egye-
sület szakmai vezetője.

Magyar Arany Érdemke-
reszt polgári tagozat kitünte-
tést kapott Fecske Csaba József 
Attila-díjas költő, publicista. 
Magyar Érdemrend Lovagke-
reszt kitüntetését adott át Nagy 
István agrárminiszter Puskás 
Gábornak, a Miskolci Állat-
kórház vezetőjének.

Miskolciakat is díjaztak 
az ünnepen
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Milliárdos ingatlanreha-
bilitációs program indul 
Miskolcon – ezt Alakszai 
Zoltán, a Fidesz-KDNP 
miskolci polgármesterje-
löltje jelentette be pénteki 
sajtótájékoztatóján a Mész-
telepi utcán, ahol elbontot-
tak egy romos házat.

A polgármesterjelölt – ígé-
retének megfelelően – ezen a 
héten is részletesen ismertet-
te programja egyik újabb lé-
nyeges elemét. Alakszai Zol-
tán pénteken arról beszélt, 
hogyan lesz Miskolc 2030-ra 
Magyarország legbiztonságo-
sabb megyei jogú városa.

Emlékeztetett: 2010-ben 
Kriza Ákos és a fideszes város-
vezetés célul tűzte ki a rendte-
remtést. A program első he-
lyén szerepelt a „fészekrakó” 
lakások rendbetétele, a nyo-
mornegyedek felszámolása 
során pedig 2014 óta csak-
nem 300 lakást számoltak fel. 
– Bontottunk az Álmos utcán, 
eltűnt a Békeszálló, tisztul a 
Bábonyibérc, több mint látvá-
nyosak a változások a Máv-te-
lepen, és a Gizella utcában. A 
számozott utcák több mint 
kétharmadát kiürítettük, a 
mai napon pedig itt, a Mész-
telepen szüntetünk meg egy 
nagy romos társasházat – is-
mertette.

A kormánypárti polgár-
mesterjelölt emlékeztetett: 
a programok miatt támad-
ták őket az ellenzéki pártok, 
„jogvédő álcivil szervezetek”, 
nemzetközi szervezetek, „de 
mi mindvégig következetesek 
maradtunk ebben a rendvé-
delmi, közbiztonsági politi-
kában”.

A 2019-2024. közötti vá-
lasztási ciklus Alakszai Zoltán 
meglátása szerint „sorsfordító 
lesz Miskolc számára, és sors-
fordító lesz a biztonságos Mis-
kolc megteremtésében is”. – A 
nyomortelepek felszámolását 
tehát mindenképpen folytat-
juk – szögezte le. – Elkötele-
zettek vagyunk azért is, mert 

nem egy öncélú programnak 
tartjuk, és mert hiszünk ab-
ban, hogy ezek a területek ér-
tékesekké válhatnak. Egy va-
lódi városrehabilitáció alapjait 
teremtjük meg a nyomorte-
lep-felszámolási programmal.

Várják tehát, hogy a ma-
gántőke befektetéseket kezd-
jen a romos házak helyén, 
lakóparkok, szolgáltatási köz-
pontok épüljenek.

Lyukóvölgy problémájá-
val szintén szembe kell nézni 
a következő ciklusban – mu-
tatott rá a polgármesterjelölt. 
– Átfogó ellenőrzésekkel fog-
juk kezdeni. Ezt a csatát is 
megvívjuk, és nem azok fog-
ják megmondani nekünk, ho-
gyan csináljuk, akik felelősek 
azért, hogy 2010 előtt Miskol-
con közel 13 ezer bűncselek-
ményt követtek el. Folytatni 
fogjuk a közbiztonság javítá-
sára irányuló kitartó, szívós 
munkát – szögezte le Alakszai 
Zoltán. – Úgy lesz Miskolc a 
legbiztonságosabb megyei 
jogú város 2030-ra, hogy egy-
szerre szolgáljuk a bűnmeg-
előzést, és egyszerre segítjük 
a bűnfelderítést. Előbbit se-
gíti a térfigyelő kamerarend-
szer bővítése, utóbbit például 
a rendészeti fejlesztések.

Nagy Ákos önkormány-
zati képviselő, polgármeste-
ri megbízott azzal egészítet-
te ki az elhangzottakat, hogy 
a nyomortelep-felszámolási 
program folyamatosan tart. 
– A legutóbbi időszakban az 
erőforrásainkat már nemcsak 
a szegregátumok felszámolá-
sára, hanem az ezzel kapcso-
latos rekultivációra, illetve a 
szemét elszállítására is fordí-
tottuk. Több száz köbméter 
szeméttől szabadítottuk meg 
a Gizella utcát, a Diósgyőri 
Stadion környékét – emelte ki.

– A program most már 
nemcsak a telepek felszámo-
lását, hanem új ingatlanok 
építését, új befektetők vonzá-
sát is szolgálja ezentúl – hang-
súlyozta a polgármesteri meg-
bízott.

Milliárdos fejlesztés  
a nyomortelepek helyén

10 000+5000=15.000 – ÖTEZER FORINTTAL 
TÖBBET KAPNAK IDÉN A NYUGDÍJASOK

Türelemmel viselt súlyos betegség 
után augusztus 22-én elhunyt Szepesi 
Sándor újságíró, a minap.hu és a Mis-
kolci Napló felelős szerkesztője. Szepe-
si Sándor 2004 óta dolgozott Miskolc 
kommunikációs cégénél. 53 éves korá-
ban érte a halál.

Szepesi Sándor 1966. október 4-én 
született, Mezőkövesden. Az Egri Esz-
terházy Károly Tanárképző Főisko-
la Oktatástechnológia szakán tanult, 
majd elvégezte a Népszava Újságíró 
Akadémiát. Ezt követően a Népszava 
kulturális rovatánál volt újságíró. Ké-
sőbb a Mezőkövesdi Újsághoz került, 
ahol 1999-ig felelős szerkesztőként irá-
nyította a lapot. 2000-ben lett a Hír-
nök főmunkatársa, ahol a közéleti és a 
belpolitikai rovatba írt cikkeket, pub-
licisztikákat. Innen került a Heti Új 
Hírnökhöz, majd 2004-től a Miskolci 
Kommunikációs Kht.-nál dolgozott. 

Előbb a várospolitikai rovatot szer-
kesztette, majd 2013 szeptemberétől 
a minap.hu online hírportál és a Mis-
kolci Napló felelős szerkesztőjeként te-
vékenykedett.

 Elhivatottságát, újságírói munká-
ját 2011-ben, a szabad sajtó napján, 
Miskolc városa az Év újságírója cím-
mel ismerte el. A díj átvételekor azt 
nyilatkozta, „újságírói munkája során 
mindig azt tartotta a legfontosabbnak, 
hogy közel tudjon kerülni az emberek-
hez, közelről számolhasson be öröme-
ikről, gondjaikról, amelyek nagyon sok 
igazi értéket hordoznak”.

Szepesi Sándor türelemmel viselt sú-
lyos betegség után 2019. augusztus 22-
én hunyt el. 53 éves korában érte a ha-
lál.

A MIKOM Nonprofit Kft. Szepesi 
Sándort saját halottjának tekinti.

A megemlékező szentmise Mező-
kövesden, a Szent László templomban 
lesz augusztus 29-én 11 órától. Ezt kö-
vetően a temetés 12 órakor kezdődik a 
Szent László Római Katolikus Egyház-
község temetőjében. 

ELHUNYT KOLLÉGÁNK, SZEPESI SÁNDOR

Ötezer forint prémiumot ígér Alakszai Zoltán a Salkaházi Sára 
Programban résztvevőknek. Ez egy plusz juttatás idén, amit a 
szeptemberben kifizetésre kerülő évi 10.000 forintos rendszeres 
juttatás mellett kaphatnak meg a miskolci nyugdíjasok. Az év vé-
géig kifizetésre kerülő plusz juttatással is szeretnék megköszönni 
a szépkorúak Miskolcért végzett évtizedes munkáját. Legyen szó 
egykori hivatásukról, a közösségért, családjukért végzett tevé-
kenységükről. A prémiummal idén 10+5, tehát összesen 15 000 
forint juttatást kaphatnak a nyugdíjasok.

Öt évvel ez előtt indította út-
jára a miskolci önkormányzat a 
Salkaházi Sára Programot, ami 
az eltelt időszak alatt igazi kö-
zösségé nőtte ki magát. Ebben 
segítenek azok az évről évre bő-
vülő kulturális programok, me-
lyeket maguk a közösség tagja 
is alakítanak. Szinte nincs olyan 
hónapja az évnek, amikor ne kí-
nálna a város valamilyen ren-
dezvényt a „Salkaházi nyugdí-
jasoknak.” Salkaházi színpad 
népszerű előadókkal, kocsonyá-
val, fánkkal a Miskolci Farsan-
gon. Moziklub és színházi előa-
dás. Batyusbál, előszilveszteri 
party, kisvonatozás a Bükkben.

A közösségi élmény, a jó han-
gulatú beszélgetések egyre több 
nyugdíjas érdeklődését keltik 
fel. A 2014 júniusában elindított 
Salkaházi Sára Programhoz idá-
ig több mint 35 ezer 60 év feletti 
miskolci nyugdíjas csatlakozott. 
A kulturális programok mellett 
a város önkormányzat szeretné 
jobbá, kényelmesebbé, biztonsá-
gosabbá, tenni a miskolci idősek 
mindennapjait. Ezért is döntött 

arról, hogy minden évben ősz-
szel 10 000 forintos juttatásban 
részesíti a programban résztve-
vő szépkorúakat. Idén ezt 5 ezer 
forintos prémiummal is megtol-
daná Alakszai Zoltán a program 
új vezetője, akit Kriza Ákos kért 
fel erre a tisztségre. De a pénz-
beli juttatások mellett nyakba 
akasztható riasztót, és a betöré-
sek ellen védő, riasztó ajtóékeket 
is kaptak már a szépkorúak.

A kulturális programok so-
rában a legnépszerűbb elem a 
bükki kisvonatozás. A lillafüre-
di kisvasúttal idén is több, mint 

ezer nyugdíjas kirándulhatott 
a Bükkben. A vonat a Dorottya 
utcától Ómassáig zakatolt, ahol 
kulturális programokkal várták 
a szépkorúakat.

Teltházas vetítések voltak a 
Salkaházi Mozi Klub előadásai 
is a Béke Moziban. A program 
tavaly indult útjára régi, köz-
kedvelt magyar filmekkel. Idén 
a Csinibaba, az Egészséges ero-
tika, és a Csárdáskirálynő jele-
netein szórakozhattak a nyug-
díjasok.

A Salkaházi program kezdete 
óta óriási siker a szüreti mulat-
ság. A városi sportcsarnokban 
évről-évre csaknem háromezer 

nyugdíjas mulat Balázs Fecó, a 
Dupla KáVé vagy Karczagi Nagy 
Zoltán slágereire. A Salkaházi 

Program batyusbáljára idén is 
finomságokkal: gyümölcsökkel, 
süteményekkel, borokkal érkez-
tek a miskolci szépkorúak, hogy 

felhőtlen jókedvben, együtt tölt-
hessenek pár feledhetetlen órát.

A miskolci nyugdíjasok kö-
zössége immár hagyományo-
san előszilveszteri batyusbállal 
búcsúztatja az óévet. 2018-ban, 
Karcagi Nagy Zoltán, Kántor 
László és zenekara, Balázs Pali 
és Charlie köszöntötte együtt az 
újévet a Salkaházi nyugdíjasok-
kal.

A Miskolci Farsangon külön 
Salkaházi színpadot állítanak. 
A kocsonya, a farsangi fán és a 
forró tea mellé olyan hazai sztá-
rok, mint Soltész Rezső, Osz-
vald Marika dalai teremtik meg 
a hangulatot. Közben egészség-

ügyi szűréseken is részt vehet-
nek a szépkorúak.

Már a marketing szakma is 
felfigyelt a miskolci nyugdíjas 
közösséget építő eseményekre. 
Idén Miskolc kilenc gyémánt dí-
jat szerzett Budapesten, köztük 
egyet a 2018-as Salkaházi Sára 
Programokért kapott.

A Salkaházi Sára Program ér-
demben is kifejezi azt a megbe-
csülést, tiszteletet, amit az éle-
tüket végigdolgozó nyugdíjasok 
iránt éreznek a város lakói, veze-
tői. Ezt a kulturális programok-
ban, az évi 10 000 forintos jutta-
tásban, idén pedig az Alakszai 
Zoltán által kezdeményezett a 
tízezer forint fölötti plusz 5 ezer 
forintos prémiummal fejezi ki 
Miskolc.  



Az Új Lendület Miskolcért 
és Kopcsó Gábor polgármes-
terjelöltjük, a legnagyobb 
közösségi oldalon kezdte el 
közzétenni választási prog-
ramjuk részleteit. Az első 
négy pont már ismert.

Az Új Lendület Miskolcért 
mozgalom a választáson pol-
gármesterjelöltet és 19 képvi-
selőjelöltet indít, akik egyetlen 
politikai irányzathoz és egyet-
len politikai párthoz sem kö-
tődnek, vagyis függetlenek és 
civilek. A héten programjuk 
első pontjait bővebben is kifej-
tették a Facebookon.

Elsőként is új lendületet ad-
nának a fiataloknak, Miskolcon 
tartanák őket. Hogy hogyan? 
Gyakornoki programot kínál-
nának a középiskolásoknak és 
az egyetemistáknak a város in-
tézményeihez, cégeihez. Aki pe-
dig pályakezdőként Miskolcon 
áll munkába, azt kiemelt ösztön-
díjjal, majd 3 éves pályakezdő 
pótlékprogrammal, havi 50 ezer 
forinttal jutalmaznák. Szorgal-
mazzák azt is, hogy a Miskolci 
Egyetemet első helyen választó 
fiatalok diákhitelét a város vál-
lalja át, amennyiben egyetem 
után további 3-5 évre Miskolcot 
választják otthonul, és itt állnak 
munkába. Hasonló feltételek 
teljesülése mellett havi 40 ezer 
forinttal támogatják a kiemel-
kedően tehetséges fiatalokat az 
érettségi előtti utolsó két évben. 
És végül egy fiataloknak szóló, 

nagy nyári fesztivál is elkél még 
a városban meglátásuk szerint.

Új lendületet a béreknek! – 
ez a második programpont. 
Azt mondják, országosan hiába 
nőttek a bérek és hiába több az 
álláshely, Miskolcon ez kevésbé 
érzékelhető. Azonnali, egységes, 
mindenkire vonatkozó 30 szá-
zalékos béremelést javasolnak 
tehát a miskolci önkormány-
zatnál és a város tagvállalatainál 
– az igazgatói fizetések kivéte-
lével. Ezzel – mondják Kopcsó 
Gáborék – Miskolc munkavál-
lalóinak összessége is új lendü-
letet kapna 2020-tól a béreme-
lések tekintetében.

Az élhető városnak is új 
lendület jár, vallják. „Miskolc 
mindannyiunk örömére sokat 
változott az elmúlt években a 
zöld és okos várossá válás te-

rületén”, fogalmaznak, rámu-
tatva a még meglévő hibákra is 
(illegális szemétlerakás, egész-
ségtelen levegő például). Az Új 
Lendület bevezetné az évi két-
szeri kötelező városi nagytaka-
rítást, lomtalanítást; fakivágási 
stopot rendelnének el, a levegő 
tisztaságáért fűtéskorszerűsí-
tési programot indítanának és 
megfontolnák a nagy szennye-
zők esetében karbonadó beve-
zetését a legszennyezőbb téli 
hónapokra. Leaszfaltoznák to-
vábbá az összes önkormányzati 
parkolót, de újragondolnák az 
Újgyőri főtér forgalmi rendjét 
is. Az élhető városhoz sorolják a 
tömegsport támogatását is. Azt 
írják, hogy „sportlétesítménye-
inket még szélesebb körben kell 
megnyitnunk a miskolciak, fia-
talok és aktív idősek előtt egy-

aránt. Miskolcnak kiemelten 
támogatnia kell a minden kor-
osztály számára elérhető sza-
badtéri edzés lehetőségeket”.

A közbiztonság – amiben 
véleményük szerint „sok po-
zitívum történt az elmúlt tíz 
évben” – náluk is kiemelt he-
lyen szerepel. Egyetértettek a 
fészekrakó program és a nyo-
mornegyedek felszámolásával. 
Hozzáteszik: a bűnüldözés te-
rén elért eredmények önmagu-
kért beszélnek, ám még mindig 
messze vagyunk a biztonsá-
gos városok élvonalától. Ezért 
megdupláznák a seriffek szá-
mát, bevezetnék az „Éjszakai 
polgármester” intézményét, „új 
lendületű” romaprogramot hir-
detnének, és azt mondják, hogy 
2024-ig 5 ezer új térfigyelő ka-
merát kell felállítani Miskolcon.

Pályakezdő pótlék, béremelés, 
élhető Miskolc 
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Az Új Lendület Miskolcért polgármesterjelöltje: Kopcsó Gábor

Augusztus 20-a alkal-
mából állami kitüntetést 
vehetett át Barkai László 
orvos Kásler Miklóstól, az 
emberi erőforrások mi-
niszterétől.

A Miskolci Egyetem 
Egészségügyi Kara Elméle-
ti Egészségtudományok In-
tézetének igazgatója, tan-
székvezető egyetemi tanára 
a Magyar Érdemrend tiszti-
keresztje polgári tagozat ki-
tüntetést kapta meg. Barkai 
László korábban a miskolci 
Gyermekegészségügyi Köz-
pont igazgatója is volt, va-
lamint mások mellett ő ala-
pította a Miskolci Egyetem 
Egészségügyi Karát, melyet 
dékánként vezetett is. Elnö-
ke a Magyar Diabetes Társa-
ságnak.

– Minden elismerés jól 
esik az embernek, egy ilyen 
szintű állami kitüntetés pe-
dig különösen! Jó érzéssel 
tölt el, hogy amit csinálok, 
az pozitív visszhangra ta-
lál – nyilatkozta lapunk-
nak, hozzátéve: a szakmában 
egyébként is nehezen szét-
választható orvosi, oktatási 
és kutatási tevékenységének 
egyaránt szól az elismerés. – 
Leginkább talán arra vagyok 
büszke, hogy régi miskol-
ci-diósgyőri család sarjaként 

ezen tevékenységeimmel az 
itt élő embereket szolgáltam. 
Fiatal korom óta volt lehe-
tőségem a miskolciaknak, a 
régióban élőknek segíteni. 
Vallom, hogy egy nehezebb 
helyzetben lévő térségben 
mindenkinek hozzá kell ten-
nie a magáét, hogy javuljon 
a helyzet.

– Meg kell látni, hogy mi-
ben tudunk segíteni, hogy 
mivel tudunk hozzájárulni a 
közjóhoz – tette hozzá. – Ez 
számomra egy irányvonal 
volt az életem és a karrierem 
során. És még egy dolog: le-
hetőség szerint adjunk bele 
mindent, maximális erőbe-
dobással. Valamit csak ím-
mel-ámmal csinálni – ne-
kem ez soha nem ment.

Úgy tűnik, az őt támogató pártok egyes képviselői nem hall-
gatták meg Veres Pál kérését – legalábbis ezt olvashatjuk ki a 
polgármesterjelölt lapunknak adott nyilatkozatából.

 Mint ismert, Kriza Ákos 
polgármester, felelős poli-
tikusként, betegsége miatt 
nem vállalt egy újabb ciklust, 
maga helyett Alakszai Zol-
tán jegyzőt ajánlotta a vezetői 
tisztségre. A hír váratlanul ért 
mindenkit, ellenzéki oldalon 
az első reakciók igen vegyes 
képet mutattak. Az együttér-
ző üzenetek mellett volt, aki 
a várható választási vereség-
gel magyarázta a jelenlegi 
polgármester leköszönését, 
más a városvezető vélt „aljas 
húzásait” emlegette. A Fidesz 
miskolci frakciója és Alakszai 
Zoltán Veres Pált azonnal 
bocsánatkérésre, a gyalázko-
dó képviselőjelölteket pedig 
visszalépésre szólította fel.

Megkerestük a Függetle-
nek a Szinva Városáért Egye-
sület polgármesterjelöltjét, 
Veres Pál azonban kitért a 
válaszadás elől – arról kér-
deztük, hogy bocsánatot 
fog-e kérni, illetve elhatáro-
lódik-e a Rokker Zsolti-fé-
le kommentíróktól, politi-
kusoktól. – Nekem teljesen 

tiszta a lelkiismeretem; a 
politikai oldalról én voltam 
az első, aki személyes üze-
netben, őszinte szívvel kí-
vántam gyors gyógyulást és 
teljes felépülést Kriza Ákos-
nak – fogalmazott. – Akkor 
is azonnal arra kértem a kör-
nyezetemben lévőket, hogy 
ezen túlmenően ne mond-
janak semmit ebben az ügy-
ben, hanem kívánjanak fel-
épülést, gyógyulást. Azt 
gondolom, hogy az engem 
támogatók ezt meg is tet-
ték. Mindenki megdöbbent 
a döntés súlyosságán, és erre 
voltak bizonyos reakciók a 
részünkről. Újra csak meg 
szeretném erősíteni, hogy 
mi, mindannyian mihama-
rabbi gyógyulást kívánunk a 
polgármesternek.

Veres Pál azt mondta, arra 
kéri a támogatóit és az ellen-
feleit, hogy lehetőség szerint 
tartózkodjanak a szélsőséges 
megnyilvánulásoktól és a 
negatív kampánytól. Közöl-
te: részükről lezártnak tekin-
tik az ügyet.

A Munkáspárt is állít pol-
gármesterjelöltet Miskol-
con – ezt a borsodi me-
gyeszékhelyen augusztus 
20-a kapcsán megtartott 
országos megemlékezésen 
jelentette be Thürmer Gyu-
la elnök.

Fülöp József Istvánnét, a 
miskolci és a megyei szerve-
zet elnökét indítja a polgár-
mesteri pozícióért a Magyar 
Munkáspárt. Thürmer Gyu-
la azzal ajánlotta a válasz-
tók figyelmébe a jelöltjeiket, 
hogy „Miskolcon egy kiváló 
csapat indul a választáson”. 
– Jól ismerem, és becsülöm 
őket; a tisztességüket, az el-
kötelezettségüket, a kitartá-
sukat. Nagyszerű vezető áll 
a miskolci, és egyben bor-
sodi szervezet élén, aki egy 
remek polgármesteri prog-
ramot dolgozott ki – han-
goztatta az elnök, kiemelve 
abból egyebek mellett azt, 
hogy a párt Miskolcon is 
felvállalja a kispénzből élők, 
valamint a helyi kis- és kö-
zépvállalkozók képviseletét. 
– Fontos programelem to-
vábbá a lét- és közbiztonság 
további erősítése, és hogy él-
hető várost szeretnénk – so-
rolta.

A munkáspárti elnök ki-
fejtette azt is, hogy egy olyan 
világról álmodnak, ahol nem 
a pénz számít, hanem az em-

berek a legfontosabbak. Vé-
leménye szerint a liberális 
gazdaságpolitika mindent a 
piacra bízott, az egészségügy-
től az oktatásig. – Ma ugyan 
épülnek városaink, az ország 
korszerűbbé vált, azonban az 
államszervezés mostani for-
májában sem szünteti meg az 
alapvető problémát: azt fej-
lesztik, ami a tőkének hasznot 
hoz – idézte fel a jól ismert 
szocialista toposzt Thürmer 
Gyula.

Hangsúlyozta tehát: a Mun-
káspárt olyan önkormány-
zatokat szeretne, amelyek az 
emberekért vannak, segíte-
ni akarnak, és ahol az állam-
polgárok részesei a döntések-
nek, tudnak arról, mi történik 
a településen, valamint ahol 
kikérik a véleményüket, és 
érdemben válaszolnak is rá. 
– Olyan polgármesterek és 

képviselők kellenek, akik va-
lóban a nép érdekeit képvi-
selik és érvényesítik, és akik a 
nép szolgálatának tekintik ezt 
a munkát – hangoztatta az or-
szágos elnök.

Hangsúlyozta végül: embe-
ribbé akarják tenni a politikai 
életet, többet adnának az em-
bereknek, és segítenék a ma-
gyar nemzet fennmaradását. 
– Mint az egyetlen balolda-
li, nemzeti és ellenzéki párt-
nak, ez a dolgunk – mondta 
el Thürmer Gyula.

– Mi nem lopunk, mi nem 
csalunk, mi nem korrumpá-
lódtunk – nyitotta beszédét a 
Munkáspárt miskolci polgár-
mesterjelöltje. Fülöp József 
Istvánné politikai ellenfele-
iknek üzente: csak a progra-
mok mentén hajlandóak vi-
tázni, „semmilyen parttalan, 
egymást lejárató vitában nem 

veszünk részt” – szólt első-
sorban a személyét közösségi 
oldalakon támadó, ellenzéki, 
Rokker Zsoltiként is ismert 
Erdei Sándornak.

Hozzátette: konstruktív el-
lenzék kívánnak lenni a mis-
kolci önkormányzatban. – 
Minden jelöltünk becsületes, 
dolgozó ember; mindenünk, 
amink van, kétkezi munká-
val szereztük meg. A jelölt-
jeink között minden korosz-
tály megtalálható – mondta 
el Fülöp József Istvánné, hoz-
záfűzve: minden miskolciért 
dolgoznának, „nem teszünk 
különbséget a faji, etnikai, 
vallási felekezetű polgárok 
között”. – Mi az embert néz-
zük, és az általa elvégzett 
munkát – szögezte le a pol-
gármesterjelölt, aki megkö-
szönte az országos elnöknek 
a bizalmat.

„EMBERIBB POLITIKAI ÉLETET” 
SZERETNE A MUNKÁSPÁRT 

„Tiszta  
a lelkiismeretem”

„Meg kell látni, 
hogy miben 
tudunk segíteni”



Nagyboldogasszony búcsúját 
tartották a minorita temp-
lomban. A szentmisét Piotr 
Stanislawczyk mutatta be, 
aki a lengyelországi krakkói 
tartományból érkezett.

Piotr Stanisławczyk atya, mi-
norita szerzetes, provinciá-
lis asszisztens az ünnepen el-
mondta, legfontosabb az, hogy 
egy-egy találkozáskor áradjon 
belőlünk a szeretet és a jóság.

– Szerzetesek találtak egy 
könyvet, amiben benne volt, 

hogy van egy hely, ahol talál-
kozik a föld az éggel. Bár azt 
gondolták, eddig is ilyen he-
lyen laktak, hiszen jól megfér-
tek egymás mellett, mégis elin-
dultak megkeresni ezt a helyet. 
Az út nagyon hosszú volt, eltelt 
több év is, mire egy ismerős 
helyre értek. Az ajtót kinyitva 
látták, hogy visszaértek arra a 
pontra, ahonnan indultak.

– Nagyboldogasszony ün-
nepe egy gyönyörű ünnep. A 
mi életünk is olyan, mint eze-
ké a szerzeteseké. Elindulunk 

Istentől egy hosszú útra, mely 
évekig tart, találkozunk külön-
böző emberekkel, akik felé su-
gároznunk kell a jóságot és a 
szeretetet. Hiszen Mária ezt az 
utat mutatja nekünk, az ég felé 
mutat. Csak ez vezethet min-
ket szép élethez. Ha egy talál-
kozás nem erről szól, akkor az 
hiányos lesz – mondta az atya.

Nagyboldogasszony ünnepe 
a katolikus egyház legnagyobb 
Mária-ünnepe, melyet augusz-
tus 15-én tartanak. A történet 
szerint Jézus anyja földi lété-
ből testben és lélekben is egye-
nesen a mennyei boldogságba 
jutott.

Az ünnepet Jeruzsálemben 
már az V. században megülték. 
Száz év múlva már egész kele-
ten elterjedt, a következő szá-
zadban pedig Róma is átvette, 
ahol a VIII. századtól a boldog-
ságos Szűz mennybevétele né-
ven tartották számon.

Magyarországon Szent Ist-
ván avatta ünneppé augusztus 
15-ét. Élete végén ugyanis ezen 
a napon ajánlotta fel az országot 
Szűz Máriának, ez pedig meg-
alapozta a Regnum Marianum 
eszmét, amely szerint Magyar-
ország Mária országa. A Nagy-
boldogasszony elnevezés egyéb-
ként egy magyar sajátosság.

A megtalált palást valószínűsíti, hogy egy lelkész, vagy akár 
egy magasabb pozíciót betöltő egyházi személy sírját talál-
hattuk meg – mondta el érdeklődésünkre az avasi református 
templomnál végzett régészeti kutatásokat vezető Szörényi Gá-
bor András, a Herman Ottó Múzeum igazgatóhelyettese.

A toronyalj melletti helyi-
ségben végzett régészeti fel-
tárást még június közepén 
kezdték el, két sírrétegben, a 
szűk egy hónapig tartó mun-
ka talán legfontosabb leletét 
júliusban tárták fel. Szörényi 
Gábor András régész megke-
resésünkre részletesen mesél 
a felfedezésükről.

– A terem kellős közepén, 
tehát központi helyen, na-
gyon mélyen, a padlószint 
alatt jó három méterre talál-
tunk egy aknasírt – kezdi az 
igazgatóhelyettes. – Feltéte-
lezhetően egy alig 150 centi-
méter magas személy nyug-
szik itt. Pikkelymintázatú, 

a kibontásnál még lilás szí-
nezetű, aranyszálakkal font 
textília fedi a mellkast, és jól 
kivehetők a textilgombok is. 
Megdöbbenten álltunk fölöt-
te: ugyanúgy néz ki, mint a 
református lelkészek palást-
ja! – meséli még ma is nagy 
izgalommal Szörényi Gábor 
András. – S mivel a reformá-
tus temetkezések valamikor 
az 1700-as évek második fe-
lében zárultak itt le, és ezt a 
sírt már senki nem bolygatta 
meg, így valószínű, hogy ő az 
egyik utolsó személy, akit ide 
temettek el. Ráadásul nagyon 
tudatosan középre temették, 
tehát fontos személy lehetett.

Az ásatások során két te-
metkezési réteget tártak fel a 
múzeum munkatársai. Az el-
sőt a 17-18. század fordulójá-
ra datálták az itt talált pénz-
leletek alapján. Ezek nem a 
halottak sírmellékletei voltak 
– emeli ki a régész –; minden 
bizonnyal a sírgödröket ásó 
emberek hagyták el a köröm-
nyi érméket.

– Mindezek alapján azt va-
lószínűsítjük, hogy az avasi 
homokkőbe igen mélyre ásott 
aknasírokba a Rákóczi-kor-
szakban élő, református em-
bereket temettek el. Hogy csa-

ládtagok voltak-e, vagy sem, 
ezt egy genetikai vizsgálat 
tudná biztosra megmondani. 
Azonban egy ilyen kicsi, alig 
21 négyzetméteres térbe nyil-
ván nem véletlenül ásták a sí-
rokat: a hét személy – köztük 
felnőtt férfi, idősebb asszony 
és egy újszülött – minden bi-
zonnyal családi kapcsolatban 
állt egymással.

A második sírrétegben a 
Mátyást követő, 16. száza-
di templom temetkezéseit 
tárták fel. Ezek több dolog-
ban is különböznek a Rákó-
czi-korabeli, református sí-

roktól: sokkal sekélyebben 
voltak, és a tájolásuk is eltér 
a megszokottól, nem a temp-
lomhoz igazították a sírokat. 
– Az itt talált személyek a 
katolikus lakosság tagjai le-
hettek. A középkori gótikus 
temetkezések azonban kö-
rülbelül ekkoriban zárulnak 
le, hiszen mint ismert, Mis-
kolc lakosságának egy része 
a 16. század közepén vált 
reformátussá. Van azonban 
egy jó száz év szünet 1550-
1650 között, amikor ide nem 
temetkeznek a reformátusok 
– vélelmezi.

Ebben közrejátszhatott az 
1544-es nagy tűzvész is, hiszen 
beszakadt a templom gótikus 
boltozata; ekkor újra kellett 
építeni a síkfödémet, kialakí-
tották a kazettás mennyezetet, 
valamint az ácsszerkezetet is 
megépítették, amit a mostani 
felújítással már be fognak tud-
ni mutatni az avasi református 
templomban. Ahogy a most 
talált leleteket, az ásatásról ké-
szült felvételeket, fotókat, és ha 
minden jól megy: a restaurált 
lelkészpalástot is ki fogják ál-
lítani. ( Forrás: Herman Ottó 
Múzeum)

Augusztus 10-én reggel indult tovább Görömbölyről a 
Szent Jobb körmenet, akik július 29-én indultak el az 
erdélyi Szentjobbról. A hívek Szaniszló, Piricse, Má-
riapócs, Nyíregyháza, majd Szabolcs és Sajópálfala 
után értek el Miskolcra, majd Eger érintésével Mátrave-
rebély-Szentkút, Máriabesnyő után érik el Budapestet.

– Egy jó zarándoklat azért 
tud működni, mert olyan 
emberekkel találkozunk, 
akik évről-évre visszahív-
nak minket – nyilatkozta 
Kiss Attila. Mint mondta, a 
zarándoklat azt jelenti, hogy 
megérkeznek egy szent hely-
re, miközben az úton töltött 
időt imádkozással töltik. – 
Mindenkinek van valami 
célja, amiért az útra lép. 

A zarándoklat védnöke 
Böjte Csaba ferences ren-
di szerzetes, a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány alapító-
ja. A Szent Jobb gyalogos 
zarándoklat 2012-ben in-

dult először Csíksomlyóból 
a Mária úton. A zarándo-
kok részt vettek az augusz-
tus 20-i Szent Jobb körme-
neten, majd szeptember 
8-ra Mariazellbe érkeztek. 
2013-ban Csíksomlyóból 
és Marizellből, 2014-ben 
Mátraverebély-Szentkút-
tól és Czestochowából in-
dult zarándoklat, a csopor-
tok mindkét alkalommal a 
Szent Jobb Körmeneten ta-
lálkoztak. 2015 óta minden 
évben a romániai Szentjobb 
településről indul zarándok-
lat Budapestre, a Szent Jobb 
körmenetre.

Az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Urunk Színeválto-
zása ünnepét augusztus 11-én, vasárnap szent liturgiával 
és az új termés szentelésével ünnepelte meg a Miskolc-di-
ósgyőri görögkatolikus templomban.

Krisztus színeváltozása 
vagy Urunk színeváltozá-
sa a római katolikus egyház 
ünnepe. Hivatalos ünneppé 
III. Kallixtusz pápa emelte, 
amikor Rómában hírét vette 

1456. augusztus 6-án, hogy 
Hunyadi János felszabadítot-
ta a török ostrom alól Nán-
dorfehérvárt, a keresztes ha-
dat toborzó Kapisztrán Szent 
János segítségével.

Színeváltozásnak nevezi a 
keresztény teológia Jézus is-
teni dicsősége megmutatko-
zásának az Újszövetség által 
feljegyzett eseményét. En-
nek helyszíne egy galileai 
hegy volt, a hagyomány sze-
rint Tábor hegye. Protestáns 
szóhasználat szerint gyak-
ran megdicsőülésként jelölik 
meg.
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Miskolcon is járt 
a Szent Jobb 
zarándoklat 

Nagyboldogasszony ünnepe

Református lelkész maradványait  
tárhatták fel az Avason 

URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA

Piotr Stanisławczyk



Az idén 50 éves miskolci 
távhőrendszerben, a nyá-
ri időszakban előre ter-
vezett és nem tervezhető 
karbantartási munkákat 
végez a távhőszolgáltató a 
fűtésszolgáltatásra való fel-
készülés érdekében. A város 
több pontján jelenleg is dol-
goznak a hibák elhárításán.

Pénteki ottjártunkkor éppen a 
hőközponti bekötővezeték cse-
réjének előkészületeit végezték 
el egy alvállalkozó munkatár-
sai a Kis-Hunyad utca 30. előtt. 
A helyiek szerint körülbelül egy 
hónapja tárták fel a hibát. – Ele-
inte meg kellett kerülni a göd-
röt, de aztán tettek ide egy vas-
lemezt – meséli Veres Lászlóné. 
„Kivárjuk, hogy megoldják a 
problémát” – fűzte hozzá  Nyárai 
Alfrédné, aki szintén örömmel 

konstatálta, hogy megoldott a 
biztonságos közlekedés.

A MIHŐ Miskolci Hőszol-
gáltató Kft. részéről biztosí-
tani kell a biztonságos gyalo-
gosközlekedést: gyaloghidat 
kell létesíteni, megfelelő kor-
látokkal ellátva, az árkokat pe-
dig jól körül kell keríteni – ez 
az itteni hibahelyen is meg-
történt – mondta el érdeklő-
désünkre a cég szolgáltatási 
igazgatója. Kovács Tamás arról 
tájékoztatta lapunkat, az érin-
tett szakaszon az ideiglenes 
helyreállítás azonnal megtör-
tént, hogy a melegvíz-szol-
gáltatást biztosítani tudják 
a lakóknak. – Közben meg-
rendeltük a helyreállításhoz 
szükséges anyagokat, a jövő 
héten pedig kicseréljük a be-
kötő vezetéket, majd rendbe 
tesszük a helyszínt: helyreál-

lítjuk a felbontott járdát és fü-
vesítünk is.

Több városrészben kellett a 
MIHŐ szakembereinek hason-
ló problémákkal szembenézni-
ük. Megtudtuk, hogy jelenleg is 

dolgoznak a Szentpáli általános 
iskolában, de javítottak vezeté-
ket a Nagyváthy utcában is. To-

vábbá a pláza melletti aknákban 
is volt munka, a Felső-Ruzsin 
körúton pedig útbontással 

járó javításokat végeztek. – Itt 
egy nagyméretű gerincvezeték 
meghibásodását tártuk fel, ami 
mind az Avas I-es és II-es üte-
met érintette. A problémát orvo-
soltuk, egy napig volt csak me-
legvíz-szolgáltatási zavar – tette 
hozzá a szolgáltatási igazgató.

Kovács Tamás hangsúlyoz-
ta: ezeket a munkákat a nyár 
folyamán el kell végeznie a 

szolgáltatónak, hogy a rossz 
idő beköszöntével a fűtés biz-
tonsággal elindulhasson.

 – A miskolci távhőrendszer 
idén 50 éves, ebből következő-
en komoly összeget, éves szin-
ten mintegy 100 millió forintot 
kell fordítani a hálózat karban-
tartására. Ráadásul előfordul-
nak előre be nem tervezett 
munkák – mutatott rá.

Évadnyitó társulati ülést 
tartott a Miskolci Nemzeti 
Színház, ezzel megkezdő-
dött a teátrum 2019-2020-as 
évada. Szeptemberben és ok-
tóberben már hat új bemu-
tatóval várják a nézőket, az 
évad repertoárjában pedig 
17 új produkció szerepel. 

Három helyszínen, a meg-
szokott műfaji sokszínűséggel 
várja a teátrum idén is a kö-
zönséget: opera, balett, musi-
cal, operett, mesejáték, klasz-
szikus és kortárs színdarabok 
egyaránt megtalálhatóak az 
előadások között.

Béres Attila igazgató a tár-
sulati ülésen úgy fogalmazott, 
négy éve „azt a célt tűztük ki, 
hogy közösséget építsünk, 
mert a közösség tud színházat 
építeni.” – Ma e közösség meg-
tartása a legfőbb célunk, illet-
ve annak az elmélyült műhely-

munkának a folytatása, mely a 
Miskolci Nemzeti Színházat a 
legjobbak közé emelte – tette 
hozzá Béres Attila. 

Az elmúlt évadban tíz fesz-
tiválmeghívásnak tett eleget a 
színház, a Színikritikusok Dí-
ján pedig összesen hat kate-
góriában kapott jelölést a te-
átrum: A velencei kalmár és 
az Eklektikon 2048 előadások 
mellett a művészeti tanács tag-
ja, Szőcs Artur szegedi rende-
zése, a Valahol Európában is 
várományos a legjobb zenés/
szórakoztató kategóriában. – 
Ami a nézőszámot illeti, meg-
haladtuk a tavalyit, hiszen idén 
közel száznegyvenháromezer 
nézőnk volt, beavató és tan-
termi előadásainkkal együtt 
ez a szám pedig csaknem száz-
negyvennyolcezer, melyet az 
idei évadban igyekszünk to-
vább növelni – emelte ki az 
igazgató.

Alakszai Zoltán, Miskolc 
Megyei Jogú Város jegyző-
je kifejezte, mennyire fontos 
számára a színház. – A mis-
kolci teátrum fontos értékeket 
közvetítő alkotóközösség. A 
miskolci lélek egyik legmar-
kánsabb tulajdonsága, hogy 
szeretünk büszkék lenni, a 
színházunkra pedig lehetünk 
is, hiszen az utóbbi években a 
színház a városiak lelkének ré-
szévé vált – hangoztatta Alak-
szai Zoltán.

Új társulati tagokkal is bővül 
a színház: Czvikker Lilla, Kol-
ler Krisztián, Konfár Erik és 
Rusznák Adrienn színművé-
szek mellett két új táncművész 
is érkezik Isabell Weigner és 
Kozma Johanna személyében.

Lőrinczy Attilát dramaturg-
ként köszöntheti a színház, 
Rusznyák Gábor pedig ettől 
az évadtól főrendezőként foly-
tatja munkáját. Az évadnyitón 
elmondta, ez olyan számára, 
mint egy hazatérés. – Mindig 
szerettem úgy gondolni a szín-
házra, mint egy olyan helyre, 

ahova mindenki beviszi a tu-
dása legjavát. A jó színház vi-
szont ennél több, a lelkünket 
és a gondolatainkat is beletesz-
szük, mi pedig erre a jó szín-
házra törekszünk – emelte ki 
Rusznyák Gábor.

Október közepéig már hat új 
bemutatóval jelentkezik a szín-
ház, és több fesztiválmeghívás-
nak is eleget tesz. A Városmajo-
ri Szabadtéri Színpadon látható 
a Játék a kastélyban című előa-
dásunk augusztus 29-én, szep-
tember 5-én Cyrano című pro-
dukciónk vendégszerepel a 
Vidéki Színházak Fesztiválján, 
a Miskolci Balett pedig Negyed 
című előadását viszi el szep-
tember 28-án az Egri Stúdió-
színházi Táncfesztiválra.

A hagyományokhoz híven 
szeptember első vasárnapján 
szabadtéri rendezvénnyel hir-
deti meg a főutcán az új évad 
kezdetét a teátrum, ahol dél-
előtt családi- és gyermekprog-
ramokkal, este pedig egy külön-
leges meglepetésprogrammal 
várnak minden érdeklődőt.

A Kaszás Attila-díjat 
2019-ben is az Országos 
Színházi Évadnyitó kere-
tében adják át, amelyet a 
Pesti Magyar Színházban 
rendeznek meg augusztus 
30-án. Mintegy 32 társu-
lat tagjai választották ki 
szavazataikkal a három 
idei jelöltet, akik közül a 
közönség voksai alapján 
kerül ki a győztes.

Még lehet szavazni a Ka-
szás Attila-díj jelöltjeire: 
Harsányi Attilára (Miskol-
ci Nemzeti Színház és Ara-
di Kamaraszínház), Orosz 
Ákosra (Vígszínház) és Ki-
rály Attilára (Jászai Mari 
Színház és Szkéné Színház) 
a megújult www.kaszasat-
tiladij.hu oldalon adhatóak 
le a szavazatok egészen au-
gusztus 25-én éjfélig.

 A díj a magyar nyelven 
játszó színművészek szak-
mai és emberi elismerésén 
túl Kaszás Attila színművész 
szellemi hagyatékának ápo-
lását szolgálja, hisz a fiata-
lon elhunyt színész mindig 
komoly szerepet vállalt azon 
társulatok közösséggé for-
málásában, ahol dolgozott. 
A díj odaítélésének egyik fő 
kritériumaként a kiemelkedő 
mesterségbeli tudás és művé-
szeti teljesítmény mellett az 
adott társulatban vállalt je-
lentős közösségépítő szerepet 
jelölték meg az alapítók.

Közélet Miskolci Napló6
MÉG LEHET SZAVAZNI!

Hibák a fél évszázados hálózatban

Évadnyitó és bemutatók  
a színházban 

Két koncert, két helyszín 
és kétféle stílus. Hétfőn az 
avasi templomban, kedden 
pedig a Nyilas Misi Ház 
udvarán rendeznek kon-
certet Miskolcon. 

A Filharmónia Orgona-
Pont sorozatának záró hang-
versenyére augusztus 26-án 
hétfőn 19 órakor az avasi re-
formátus templomban kerül 
sor. Andrássy György – ba-
riton és Mátyus Gabriella 
– orgona „Előttem az utó-
dom” címmel adnak koncer-
tet a templom hűvösében. 
Anya és fia egy „színpadon”, 
gyönyörű dallamok Vival-
di, Brahms, Mendelssohn, 
Bach tollából, főszerepben 

a hangszerek királynője: az 
orgona.

 Párizsi sanzonokkal zárul 
Miskolcon a Muzsikáló Ud-
var sorozat augusztus 27-én 
kedden 19 órakor a Nyilas 
Misi Ház udvarán. A francia 
sanzonok egyedi hangulata 
kortól és nemtől függetlenül 
elvarázsolja a közönséget. 
Györfi Anna a Pécsi Nem-
zeti Színház művésznője, 
valamint Kéméndi Tamás 
harmonikaművész közös 
produkciójában megismer-
hetik Edith Piaf legnép-
szerűbb slágereit, Párizsról 
szóló legszebb dallamokat, 
valamint Franciaország vir-
tuóz instrumentális harmo-
nika szerzeményeit is.

OrgonaPont és 
Muzsikáló udvar 

Harsányi Attila  
is jelölt

Városszerte az üzembiztonságért dolgoznak  
a MIHŐ szakemberei
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ÁRAMSZÜNET MIATT  
ZÁRVA TART  

A MISKOLCI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Miskolcon található 
ügyfélszolgálati irodánk  

2019. augusztus 26-án (hétfőn)  
az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport tervezett, 

áramszünettel járó karbantartási munkálatai miatt  
zárva tart.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással  
kapcsolatos ügyeket telefonon  

a +36 21 3500 111 telefonszámon,  
e-mailben az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu  

címre küldött elektronikus levélben,  
vagy akár postai úton is intézheti a 3510 Miskolc, Pf. 583 

levelezési címre eljuttatott levélben.

Megértésüket köszönjük!

BMH Nonprofit Kft.

Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 2019. 08. 24-től 2019. 08. 30-ig 
3000 Ft feletti tanszervásárlás esetén ajándékot adunk.

Trinát általános akrilfesték, aer., 400 ml, 2998 Ft/l 1199 Ft
Olajfesték 0,75 l, 2665 Ft/l (egyes színek) 2899 Ft 1999 Ft
Héra beltéri falfesték, 15 l, 466 Ft/l 7299 Ft 6999 Ft
Lazurán falazúr, 5 l, 1999 Ft/l 17 999 Ft 9999 Ft
Glade touch & fresh ill., kész + 2 utántöltő   999 Ft
Zum ecetes vízkőoldó, 1 l   369 Ft
Zum vízkőoldó, 0,5 l, 558 Ft/l  279 Ft
Brix WC-illatosító, 55 g  259 Ft
Bref power aktív, WC-frissítő, 3x50 g, Trió   999 Ft
Clin ablaktisztító pump., 500 ml, 938 Ft/l  469 Ft

Iskolatáskák, tornazsákok, divattáskák, bevásárlótáskák,
férfitáskák, gurulós bevásárlókocsik széles választékban érkeztek.
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Varga Sándor Lászlóné a gyere-
kek magyarságtudatát is alakítja. 
A Miskolci Eszterlánc Néphagyo-
mányőrző Óvoda óvodavezető-
jeként fontos feladatának tartja, 
hogy a gyerekek megismerkedjenek 
a hagyományokkal. Szakmai elhi-
vatottságát Nívódíjjal jutalmazzák. 

Varga Sándor Lászlóné Hernádné-
metiben született. A Herman Ottó 
Gimnázium francia nyelvi tagozatán 
érettségizett. Óvodapedagógusi pá-
lyáját a Bokányi úti Óvodában kezdte 
képesítés nélkül. 1978-ban nyert felvé-
telt a Hajdúböszörményi Óvónőkép-
ző Intézetbe. Dolgozott a Vörösmar-
ty úti Belvárosi Óvodában, tanítóként 
a Herman Ottó Általános Iskolában 
és a Miskolc-Diósgyőri Református 
Általános Iskolában. Munka mellett 
levelező tagozaton tanítói képesítést 
szerzett, később már az igazgatóhe-
lyettesi feladatokat is ellátta. A városi 
és megyei óvodákban dolgozó óvoda-
pedagógusok részére szervezett szak-
mai továbbképzések alkalmával rend-
szeresen tartott bemutatókat.

1998-tól az alsó tagozat magyar 
munkaközösségének vezetője lett. 
Négy évig volt az intézmény mi-
nőségbiztosítási csapatának tag-
ja. Közoktatás-vezetői szakvizsgát a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-

dományi Egyetemen szerzett. 2012-
től a Miskolci Eszterlánc Néphagyo-
mányőrző Óvoda óvodavezetője.

– A néphagyomány megőrzé-
se fontos feladatunk, hiszen a jövő 
is elvész a múlt ismerete nélkül. 

Óvodánk valamennyi gyerme-
ke néptáncot tanul. A nemzeti ün-
nepeken kívül felelevenítjük a régi 
magyar szokásokat. Ilyen példá-
ul a Mihály-napi állat- és kirako-
dó vásár meglátogatása az Ónodi 

vásáron, a szüreti tevékenységek, 
amikor szőlőt darálunk, préselünk 
saját eszközeinkkel és a gyerekek 
megkóstolhatják a mustot. A saját 
hagyományainkra, értékeinkre sze-
retnénk építeni, amelyek nagy része 
ugyan széttöredezve, de még ismert 
a városi emberek életében. Ezeket a 
programokat nemcsak a kicsik élve-
zik, hanem a szülők is.

Varga Sándor Lászlóné szereti hi-
vatását, munkája során az új ismere-
tek megszerzését a szakmai tovább-
képzéseket helyezi előtérbe. Mindig 
törekedett a szeretetteljes, a család-
dal együtt nevelő, együttműködő 
óvodai légkör megteremtésére. Min-
den területen lényegesnek tartja a fe-
szültségmentes, kiegyensúlyozott, 
nyugodt légkör létrehozását.

– Vallom, hogy gyermeket nevel-
ni, oktatni olyan, mint fát nevelni. 
A mélybe nyúló gyökerek táplálják, 
hogy nagyra nőjön. Nevelni, növelni 
kell a pedagógusoknak a gyermekek-
ben ezeket a gyökereket, hogy kiala-
kuljon bennük a ragaszkodás a ma-
gyar földhöz – mondja a díjazott.

Az online felületektől egészen a 
számlázási, vagy éppen az MVK 
utastájékoztató rendszerén át a 
távhőfelügyeletig látunk el fel-
adatokat – mondja Prion Gábor, 
a Miskolc Holding Zrt. informa-
tikai igazgatója, akit az infor-
matikai fejlesztés területén elért 
eredményeiért idén Nívódíjjal ju-
talmaznak.

A központi informatikai szolgál-
tató szervezet irányítását és fejlesz-
tését végezte 2013 júniusa óta, majd 
az általa irányított szervezet még 
abban az évben megkezdte egy ho-
mogén nagyvállalati informatikai 
rendszer alapjainak lefektetését a 
Holdingnál és tagvállalatainál.

– A cégek korábban önálló szer-
verparkot üzemeltettek, de a szi-
nergiák kihasználásával növeltük 
erőforrásainkat és a tagvállalatok 
ma már közösen használják a váro-
si szerverkapacitást. Az informati-
kai háttér üzembiztosan működik, 
2012 óta nem volt az alaprendszere-

ket érintő előre nem tervezett rend-
szerleállás.

Prion Gábor irányítása alatt hoz-
ták létre a Miskolc Digitális Kö-
zösség projektirodát. 2014-ben egy 
ÉMOP-projekt támogatásával pedig 
sikerült kialakítani Miskolc város új 
szerverközpontját, ami egy modern 
privát felhő infrastruktúra szol-
gáltatásait nyújtja Miskolc önkor-
mányzata számára.

Feladatköréhez tartozik a 2015-
ben indult Modern Városok Prog-
ram keretében megvalósuló tizen-
két SMART projekt informatikai 
szakmai irányítása, valamint 2017-
ben az általa vezetett szervezet ala-
kította ki az MVK Zrt. járművein 
a FreeWiFi szolgáltatást. 2018-től 
informatikai igazgatóként kezde-
ményezte az úgynevezett agilis 
szemléletű működési szervezet ki-
alakítását. – Ilyet nem nagyon hasz-
nálnak máshol a környezetünkben. 
A vezető pillanatnyi állapotában, 
objektív mutatókkal látja cége mű-
ködését. Ezt az adatszemléletű mű-

ködést szeretnénk megvalósítani a 
város cégeinél is a jövőben – teszi 
hozzá.

– Közel 2500 számítógép és több 
mint 200 szerver tartozik a háló-
zatba. Ezt újjáépíteni még egy ilyen 
időtávban is kihívás – fogalmaz.

Kiemeli: a fő cél az, hogy „mi ma-
gunk is szolgáltatókká váljunk és a 
város működését abban támogassuk, 
hogy a munkatársak napi munkavég-
zése minél gördülékenyebb legyen”.

– Száz százalékosan jelen va-
gyunk a város életében, az online 

felületektől egészen a számlázási, 
vagy éppen az MVK utastájékozta-
tó rendszerén át a távhőfelügyeletig. 

Prion Gábort az elmúlt években 
végzett informatikai fejlesztés terü-
letén elért eredményeiért méltónak 
találták a Nívódíjra.

„Nagyon jó érzés, ha az ember elér 
valamit és ezt át is tudja adni a gye-
rekeknek, akik adnak a véleményére, 
megszívlelik, amit mond” – vallja 
Cserei Lászlóné mesterszakács, a 
2018-as luxemburgi szakács világ-
bajnokság bronzérmese, a Szentpáli 
iskola szakoktatója.

Cserei Lászlóné Miskolcon szüle-
tett és a debreceni Svetits Katolikus 
Gimnáziumban érettségizett. A ven-
déglátás mindig érdekelte, ezért je-
lentkezett a miskolci Szentpáli István 
Kereskedelmi és Vendéglátó Szakkö-
zépiskolába, ahol szakács végzettsé-
get szerzett. Közel 10 évig dolgozott 
szakácsként a Hunguest Hotel Palota 
Szállóban. Ez az egyévtizedes munka 
döbbentette rá, hogyan kötheti össze 
a szeretett szakmáját másik szenvedé-
lyével, a gyerekekkel. Ezért iratkozott 
be a Budapesti Gazdasági Főiskolá-
ra, ahol diplomát szerzett és még ab-
ban az évben megpályázta a Szentpá-
li ételkészítő szakoktatói állását, amit 
elnyert. Jelenleg is ebben az intéz-
ményben oktatja a diákokat a szak-
ma mesterfogásaira, megismertetve a 

legkülönbözőbb ételek elkészítését az 
ifjúsággal. 

Elméleti és gyakorlati órákat tart. 
– A gyakorlati oktatást azért szere-
tem jobban, mert a gyerekek meg-

tapasztalják mindazt, amiről az 
órákon hallanak – fogalmaz. Nem 
beszélve arról, hogy amit megtanu-
lunk elméletben, az a gyakorlatban 
rögzül és a saját szemükkel láthatják 

az egész folyamatot az elkészítéstől a 
tálalásig. 

„Szakács Mester” címet szerezett 
2015-ben a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara által szervezett mester-

képzésen. 2016-ban a Magyar Nemzeti 
Gasztronómiai Szövetség „Mestersza-
kács” címet adományozott neki, amire 
azóta is rendkívül büszke. 

A versenyek továbbra is fontos sze-
repet játszanak életében, akár tanuló, 
akár felnőtteknek kiírt versenyről van 
szó. 2018-ban úgy érezte, eljött az idő, 
hogy világbajnokságon is megméres-
se magát. Munka mellett nehéz volt a 
felkészülés, de ennek ellenére 2018 no-
vemberében egyéni indulóként bron-
zérmet szerezett Luxemburgban a 
szakács világbajnokságon. „Az ösztön-
zött, hogy tudjam, mire vagyok képes.” 
– Egy ilyen világversenyen azoknak, 
akik a szakmában dolgoznak – gon-
dolok itt az éttermekben, 4-5 csilla-
gos szállodákban dolgozókra – sokkal 
könnyebb, mint egy szakoktatónak, 
aki egy iskolában tanít – magyarázza. 

Mivel a szakmája a hobbija, így na-
gyon szerencsésnek érzi magát. Véle-
ménye szerint: ezt a szakmát alázattal 
és odaadással lehet csinálni és akkor 
sikeresek leszünk benne.

A szakterületén végzett példaértékű 
és eredményes munkája elismerése-
ként kapja idén a Nívódíjat. 

„ELVÉSZ A JÖVŐ A MÚLT ISMERETE NÉLKÜL”

Jelen vagyunk a város életében

A FINOMSÁGOK ÉS A TANÍTÁS MESTERE



Hiába kezdett góllal a 
DVTK a Fehérvár otthoná-
ban, végül 5-1 re kaptak ki. 
A nagyarányú vereséghez 
hozzátartozik, hogy az első 
félidő végén emberhátrány-
ba kerültek a piros – fehérek 
és ezek után már a székesfe-
hérvári csapat uralta a talál-
kozót.  

A középkezdést követően 
a találkozó 27 másodpercé-
ben már vezetett is a fehér 
mezes DVTK, Prosszer lö-
vése megpattant a kapuson, 
de eljutott a hálóig a labda. 
Még csak a hetedik perc-
ben jártunk, amikor nem 
sok hiányzott a másodikhoz 
sem.   A nagy erőkkel roha-
mozó hazaiak aztán egy sze-
rencsés góllal, Elek jóvoltá-
ból egyenlítettek, ám nem 
ez volt a legnagyobb gond az 
első fél időben, hanem a kis-
sé könnyen kiosztott máso-

dik sárga Brkovicnak. Ezek 
után ugyanis már nem volt 
egyszinten a két együttes, a 
házigazda ugyanis bő félóra 
alatt négy gólt ért el és így 
megnyerte a bajnokit. 

– Az a véleményem, hogy 
amíg tizenegy játékos volt, ti-
zenegy ellen a pályán, egyenlő 
erők küzdelmét láthattuk. De 
amikor megtörtént a kiállítás 
és kevesebben lettünk, már 

egy másik mérkőzés kezdő-
dött és akkor már sokkal jobb 
volt a Videoton – összegezte 
a szombati bajnoki 90 percet 
Fernando Fernandez, a DVTK 
vezetőedzője. 

A következő fordulóban ha-
zai pályán javíthatnak a piros 
– fehérek, de nem lesz egysze-
rű. Augusztus 24-én szomba-
ton a Mezőkövesd érkezik a 
DVTK-hoz. (Fotó: dvtk.eu)
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Győzelemmel kezdett a 
DVTK női labdarúgó csa-
pata. Az élvonalbeli sze-
zonnyitón 2-0-ra győzte le 
a fővárosi Astra csapatát. 
Mindkét együttes többször 
is eltalálta a kapufát, de 
gólt csak a piros – fehérek 
jegyeztek a bajnokin.   

Hazai pályán kezdte a fehér 
mezes DVTK a JETSOL Liga 
mérkőzéseit, az Astra ellen. 
Azonnal támadólag léptek fel 
a hazaiak, Vachter dolgozta 
ki a találkozó első lehetősé-
gét, de itt még elcsípte a ka-
pus a labdát. Ezt követően 
tulajdonképpen végigtámad-
ta a bajnokit a házigazda, de 
gólig az 57. percben jutottak, 
a tétovázó kapust megelőzve 
az elmúlt szezon gólkirálya, 
Bradic szerezte meg a veze-
tést a DVTK-nak. Rögtön a 
középkezdés után egy kitűnő 
indítást követően egyenlíthe-
tett volna az Astra, de a kapu-

fa kisegítette a hazaiakat. Ezt 
követően növelhette volna 
előnyét a miskolci együttes, 
de kimaradt a lehetőség. Az 
egy gólos előny, aztán majd-
nem elolvadt, ugyanis a ven-
dégek újból eltalálták a kapu-
fát, ám jött a 84. perc. A friss 
igazolás, az első DVTK baj-
nokiján szereplő bolgár vá-
logatott Kostova alakította 
ki a végeredményt fejesével: 
DVTK – Astra 2-0. 

– Azért volt számunkra ne-
héz, mert mi saját magunk-
nak nehézzé tettük. Szerintem 
óriási labdabirtoklási fölény-
ben voltunk, mi irányítottuk 
a mérkőzést. Sajnos három-
szor rossz helyen adtuk el a 
labdát, ahol nem lehet. Ebből 

az ellenfélnek volt három igen 
komoly helyzete. Ott a szeren-
cse kisegített minket, de gon-
dolom azért, mert tettünk is 
azért, hogy mellénk álljon – 
nyilatkozta Fórizs Sándor, a 
DVTK női labdarúgócsapatá-
nak vezetőedzője. 

Bár még sok nehéz meccset 
kell teljesíteni ahhoz, hogy 
igazán jó eredményt érjen el 
a DVTK a bajnokságban, de 
mindenki nagy akarással ját-
szott, ami nagyon fontos a 
folytatásban. 

– Annak nagyon örülök, 
hogy tudtunk helyzeteket ki-
alakítani, többet is, viszont 
még a befejezéseken dolgoz-
nunk kell. De úgy gondolom, 
nagyon jó úton haladunk és 
egy nagyon jó dolgot kezd-
tünk el a nyáron – nyilatkozta 
a Miskolc Televíziónak  Vachter 
Fanni, a DVTK női labdarú-
gócsapat csapatkapitánya. 

A sikeres bajnoki nyitányt 
követően Szegedre, a Szent 
Mihály FC otthonába utazik 
majd a második fordulóban 
a DVTK, szeptember elsején, 
vasárnap. (Fotó: dvtk.eu)

POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA
Miskolctól csak 16 kilométerre

Rendezvények lebonyolítása akár 100 fős különtermeinkben
www.poroszkai.hu

facebook: Poroszkai Étterem – Pizzéria
Gesztely, Petőfi utca 11. 

Tel.: (46) 450 061, (30) 945 1329

Apróhirdetés
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar-
to no zás, lambé riázás, filagóriák, elő
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Ve lux ablakok be
építése, cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. www.ke
rekgyartoacs.hu. Tel.: 0620/4606775.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Fttól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska
puk cseréje óriási kedvezménnyel, 

teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402292, mobil: 30/336
5528, web: www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru
ház I. emelet. Nyitva: hp: 9–14 órá
ig, szo: 9–12 óráig.

Refit Abroncs Kft. felsőzsolcai telep
helyére keres férfi munkatársat beta
nított gumiabroncs szerelői munka
körbe. Magas kereseti lehetőség (300 
ezer Ft/hó). Fényképes önéletrajzokat 
a beresgumi@beresgumi.hu email 
címünkre várjuk.  

Nem italozó, önállóan dolgoz
ni tudó ácsot és korábban ács mel
lett dolgozó segédmunkást keresek 
Miskolc és környékére, nem csak te
tőn végzendő munkákra. Tel.: 06
20/4606775.

Kárpittisztítás, szőnyeg tisztítás. 
Minden tipusú bútorkárpit, autó 
kárpit, helyszíni tisztítása, gyors szá
radási idövel. Szőnyegek tisztítása, 
ingyenes hozom viszem szoláltatás
sal. Munkáinkra garanciát vállalunk. 
Időpont egyeztetés:06/70 3203483

Lendítse fel ÜZLETÉT! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül Miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

Rendelésfelvétel: terjesztesmiskolc@gmail.com, 
illetve a 70/577-8148-as telefonszámon.

Első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

Megérdemelt győzelemmel 
kezdtek 

A szlovák jégkorong élvonalának újonca, a Nagymihály 
otthonában játszott gyakorló meccsel kezdte a felkészülési 
időszak mérkőzéseit a DVTK Jegesmedvék. 

A végül 5-3-as vereség-
ről szólva Marcel Rodman a 
Medvék szlovén vezetőedzője 
elmondta, most nem az ered-
mény a legfontosabb, hanem 
hogy az edzéseken gyakorol-
tak visszaköszönjenek a jégen. 

Ezt követően az FTC el-
len, hazai környezetben is 
bemutatkozott a 2019 – 20-
as szezon miskolci csapa-
ta és ezen a mérkőzésen is 
5-3 lett a vége, de ezúttal a 
mieink javára. A felkészü-

lés következő állomása, az 
egyik legtradicionálisabb 
előszezon torna, a Tátra 
Kupa, ahol erős ellenfelek-
kel meccsel a Rodman-csa-
pat. A Medvék augusztus 
30-án a Zólyom otthonában 
szerepelnek, majd szeptem-
ber hatodikán Nagymihály 
csapata látogat majd a Nép-
kertbe.

Készülnek a Jegesmedvék
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Kizárólag vaddisznóknál, 
de Magyarországon is je-
len van az afrikai sertés-
pestis. A betegség miatt a 
sertéságazat és a vadász-
társadalom jó ideje a ter-
jedés megakadályozásán 
dolgozik, de mit jelent ez 
nekünk, átlagos vásárlók-
nak? Mekkora valójában 
a veszély és mit érdemes 
tudni a betegségről? Töb-
bek között erről is szó esett 
dr. Bognár Lajos országos 
főállatorvossal folytatott 
beszélgetésünkben.

– Milyen most a hazai afrikai 
sertéspestis helyzet?

– Az állategészségügyi 
szakemberek az ASP tavaly 
áprilisi megjelenése óta fo-
lyamatosan végzik a vizsgála-
tokat. Több elhullottan talált 
vaddisznóban is kimutattuk 
már a vírust hazánk észak-ke-
leti területein. A szakemberek 
mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy a lehető 
legjobban „helyhez kössék” 

a vírust. És bár vannak ese-
tek, de szerencsére úgy tűnik, 
hogy eddig sikerült egy jól 
meghatározott térségen be-
lül tartani a betegséget.

– Mennyire veszélyes ez a be-
tegség?

– Nagyon fontos tisztában 
lenni azzal, hogy az ASP az 
emberre nem veszélyes, ki-
zárólag a vaddisznókat és a 
házi sertéseket betegíti meg. 
A vírus nekünk, embereknek 
még akkor sem okozna gon-
dot, ha véletlenül fertőzött 
vaddisznó húsát fogyasz-
tanánk. Erre természetesen 
nem kerülhet sor, hisz jelen-
leg az érintett területeken 
minden elejtett vaddisznót 
kötelező megvizsgálni és 
még negatív eredmény ese-
tén sem vihetik ki a húst az 
érintett zónákból. 

A betegség megjelenése 
azonban komoly gazdasági 
kárt jelent a vadásztársada-
lom, de legfőképp a sertésá-
gazat számára. Maga a vírus 
rendkívül ellenálló, megfele-

lő körülmények között akár 
évekig is fertőzőképes ma-
rad. Nincs se gyógykezelés, se 
megelőző vakcinázás ellene. 
Ráadásul nem csak „termé-
szetes úton” terjed, hanem 
ún. ragályfogó eszközökkel, 
de akár fertőzött hússal, vagy 
abból készült termékkel is 
messzire elhurcolható. Éppen 
ezért a legfontosabb, hogy a 
saját szintjén mindenki be-
tartsa a megelőzéshez szük-
ség előírásokat. 

– Ha olyan biztonságosak 
ezek a termékek, akkor az el-
múlt másfél évben miért lehe-
tett többször is hallani, hogy 
több ország megtiltotta a ma-
gyar hústermékek beszállítá-
sát? 

– Ezeknek a korlátozások-
nak kizárólag járványügyi 
és nem élelmiszerbiztonsá-
gi okai vannak! Mint említet-
tem, a vírus nagyon ellenálló 
és sokféleképpen (élő állat-
tal, eszközökkel, hússal, vagy 
abból készült termékekkel 
stb.) terjeszthető. Azok az 
úgynevezett harmadik (te-
hát EU-n kívüli) országok, 
amelyek megtiltották a ma-
gyar termékek beszállítá-
sát, azt szeretnék elkerülni, 
hogy akár csak véletlenül is, 
de fertőzött állat vagy élel-
miszer kerüljön be hozzájuk. 
Ebből az – olykor túlzott – 
elővigyázatosságból adódik 
az ágazatot érintő nagy gaz-
dasági kár.

Folyamatosan tárgyaltunk 
az elmúlt hónapokban és tár-

gyalunk jelenleg is az érintett 
országokkal. hogy a tiltáso-
kat korlátozzák a fertőzéssel 
érintett területekre. Számos 
esetben (például Hongkong-
nál, Szingapúrnál, Kanadánál 
és Vietnámnál) már sikerült 
is elérnünk, hogy enyhít-
sék a kereskedelmi korláto-
zásokat. Az Európai Unióba 
is szállíthatóak a fertőzéssel 
nem érintett magyarországi 
területekről az élő sertés, ser-
téshús, sertéshúsból készült 
termékek. A kereskedelmi 
korlátozások miatt azonban a 
magyar állattartókat és hús-
feldolgozókat így is jelentős 
kár éri. 

– Tehet még valamit a lakos-
ság?

– Régóta fennálló, pont az 
ASP megelőzéséért beve-
zetett előírás, hogy külföld-
ről (főleg Ukrajnából) tilos 
sertéshúst, illetve húskészít-
ményt behozni, még magán-
célra is. Ennek ellenőrzésére 
az állategészségügyi ható-
ság szorosan együttműködik 
a határállomásokon dolgo-
zó szakemberekkel, szerve-
zetekkel. A poggyászok elle-
nőrzése folyamatosan zajlik, 
de ez nem nyújt 100%-os 
garanciát. Az utazók felelős-
ségteljes magatartása elen-
gedhetetlenül fontos, sajnos 
azonban az a szomorú ta-
pasztalat, hogy e téren van-
nak hiányosságok. Az elmúlt 
hónapokban rendszeresen 
kellett élelmiszert elkoboz-
ni a határállomásokon. Te-

hát ezúton is kérek minden-
kit, hogy utazásaik során (az 
EU-n kívülről) ne hozzanak 
magukkal sertéshúst, illetve 
húskészítményt!

– Mit tegyen, aki elhullott 
vaddisznót lát az erdőben?

– Ha egy kiránduló elhul-
lott vagy betegnek látszó 
vaddisznóval találkozik az er-
dőben, akkor ne bántsa, csak 
szóljon a hatóságoknak. Ezt 
megteheti egyrészt a Nébih 
zöldszámán (06-80/263-244), 
de akár a terület gondozójá-
nak, a hatósági állatorvosnak, 
a járási hivatalnak vagy a te-
lepülés önkormányzatánál 
is jelezheti a tapasztaltakat. 
Fontos, hogy az erdőjáró mi-
nél pontosabban megadja a 
helyet (akár konkrét gps ko-
ordinátákkal), ahol a hullát, 
vagy a beteg állatot látta.

– Várható valamilyen kor-
látozás, ami a kirándulókat 
érintheti?

– Az ASP megjelenése mi-
att a turisztikai rendezvénye-
ket érintő korlátozás nem 
várható. A kirándulók az érin-
tett megyékben található, 

úgynevezett különösen elle-
nőrzött területek határán lát-
hatnak majd tájékoztató pla-
kátokat, ami arra hívja fel a 
figyelmüket, hogy afrikai ser-
téspestissel fertőzött terület-
re kívánnak belépni. 

Mivel az ASP emberre nem 
veszélyes, csak a vaddisznó-
kat és a házi sertéseket be-
tegíti meg, így semmilyen 
kockázatot nem jelent az em-
ber egészségére, ha elhul-
lott vaddisznóba botlana az 
erdőt járva. Azonban, ahogy 
már szó volt róla, maga a ví-
rus rendkívül ellenálló, így ha 
esetleg a kiránduló keze, a 
ruhája, a cipője vérrel szeny-
nyeződne, kiemelten fontos, 
hogy addig ne menjen serté-
sek közelébe, míg kezét, ru-
házatát le nem mosta, le nem 
fertőtlenítette!

Az ASP járvánnyal kapcso-
latos legfrissebb informáci-
ókról és további hasznos tud-
nivalókról a Nébih honlapján 
(https://portal.nebih.gov.hu/
afrikai-sertespestis) tájéko-
zódhatnak az érdeklődők. 
(Fotók: AM)

Kell-e félni az afrikai sertéspestistől?

Bognár Lajos

3531 Miskolc, Győri kapu 27/b.
Tel.: +36 46 794 103
info@mirend.hu
www.mirendsec.hu

MiREND-SEC KFT.

Tevékenységek:

l  Létesítmények őrzése  
és vagyonvédelme

l  Vagyonvédelmi (a jelenlegi) 
koncepció elemzése  
és javaslattétel  
a biztonsági szint emelésére

l  Kamera- és  
riasztórendszerek  
felülvizsgálata, tervezése  
és üzemeltetése

l  Lopás, erőszakos behatolás, 
illetve egyéb törvénysértő  
magatartás proaktív  
megakadályozása

l  Rendezvények teljes körű 
biztosítása
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A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Augusztus 26. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 

Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 

18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 

18:25 Miskolci Napló válogatás (közéleti magazin) 19:00 Mis-

kolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programaján-

ló) 19:25 Építech ism. (építészeti magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjá-

rás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Augusztus 27. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 

15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-

pont (programajánló) 18:25 Sportpercek válogatás (sportmagazin) 19:00 Miskolc 

Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 

19:25 Mérkőzés 21:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Prog-

rampont ism. (programajánló) 21:25 Képújság

Augusztus 28. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismét-

lése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Prog-

rampont (programajánló) 18:25 Gasztrokaland vál. (gasztronómiai magazin) 18:40 

Köztünk élnek ism. (portré) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 

19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Generációnk ism. (nyugdíjas maga-

zin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. 

(programajánló) 20:25 Képújság

Augusztus 29. csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok is-

métlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 

Programpont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc 

Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programaján-

ló) 19:25 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 19:40 Köztünk élnek ism. (port-

ré) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. 

(programajánló) 20:25 Képújság

Augusztus 30. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismét-

lése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Prog-

rampont (programajánló) 18:25 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 

18:45 Egészségére (egészségügyi magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 

Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Forgószínpad ism. 

(színházi magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 

Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Augusztus 31. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00 

Krónika (heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesz-

tő magazin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sport-

magazin) 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság 

Szeptember 01. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 17:00 

Hívőszó (vallási magazin) 18:00 Miskolci Napló ism. (közéleti magazin) 18:30 Egész-

ségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:50 Egészségére ism. (egészségügyi ma-

gazin) 19:00 Promenád ism. (kulturális magazin) 19:30 Gasztrokaland ism. (gaszt-

ronómiai magazin) 19:45 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:00 Köztünk 

élnek ism. (portré) 20:15 Köztünk élnek ism. (portré) 20:30 Képújság

Művészetek Háza: URÁNIA-TEREM:
Augusztus 22. csütörtök-28. szerda, naponta 

15:00 Családi vakáció – Irány Ibiza! 17:00 
Volt egyszer egy… Hollywood, 20:00 
Jó srácok

Augusztus 29. csütörtök-szeptember 4. 
szerda, naponta 15:30 Beépített cicó, 
17:30 Az oroszlánkirály, 20:00 Támadás a 
Fehér Ház ellen 3. – A védangyal bukása

Művészetek Háza: BÉKE-TEREM:
Augusztus 22. csütörtök-28. szerda, naponta 

16:00 Frantz, 18:00 Út a királyi operába, 
20:15 Senki sem tökéletes

Augusztus 29. csütörtök-szeptember 4. 
szerda, naponta 16:00 Újrakezdők, 18:00 
Raoul Taburin, 20:15 Egy herceg és egy fél

CINEMA CITY:
Augusztus 22. csütörtök-28. szerda, naponta 

több időpontban – A bűn királynői | 
Aki bújt | A kis kedvencek titkos élete 
2. | A mancs őrjárat (csak szombaton és 
vasárnap) | Angry Birds 2. – A film | Anna 
(csak szombaton) | Az oroszlánkirály | 
Családi vakáció - Irány Ibiza | Halálos 
iramban: Hobbs & Shaw | Jó srácok | 
Pókember - idegenben | Toy Story 4. | 
Übergáz (csak szombaton) | Volt egyszer 
egy… Hollywood

ELŐADÁS:
Augusztus 24. szombat 11:15, 13:15, 15:15 

Rendhagyó divattörténet, Diósgyőri vár
Augusztus 25. vasárnap 10:00-13:00, 13:30-

16:00 Középkori betűvetés, Diósgyőri vár
20:00 Czibor, a rongylábú, Akropolisz Színpad
KONCERT:
Augusztus 24. szombat 17:00 Szurasenkó 

Dániel, evangélikus Luther udvar 
tanácsterme

Augusztus 25. vasárnap 18:00 Jótékonysági 
hangverseny, Avasi református templom

Augusztus 26. hétfő 19:00 OrgonaPont, Avasi 
református templom

Augusztus 27. kedd 19:00 Párizsi sanzonok, 
Nyilas Misi Ház

Augusztus 30. péntek 20:00-22:00 Zenegép, 
Népkerti Vigadó

EGYÉB:
Augusztus 23. péntek-25. vasárnap, 

naponta 16:00-19:00 Sós, mézes és 
jeges szaunaszeánszok, Miskolctapolcai 
Barlangfürdő

Augusztus 24. szombat, 30. péntek és 31. 
vasárnap Video disco, Helynekem

Augusztus 24. szombat 20:00-24:00 Éjszakai 
fürdőzés, Miskolctapolcai Barlangfürdő

Augusztus 24. szombat 10:00-14:00 Nyílt nap, 
Miskolci Állategészségügyi Telep

Augusztus 25. vasárnap 12:00-18:00 II. 
Miskolci Piknik, Népkert

Augusztus 26. hétfő-29. csütörtök 
Hobbiválasztó, Weidlich udvar

Augusztus 29. csütörtök 18:00 Szádhaka 
Szandi jóga, József Attila Könyvtár

Augusztus 30. péntek 16:00 Horgolda klub, 
Petőfi Sándor Könyvtár

Augusztus 31. szombat 14:00-18:00 
Közbiztonsági családi nap, Fábián 6/a

17:00-22:00 Avasi Grillparty, Avasi pincesor
Szeptember 1. vasárnap Régiségvásár, 

belváros
15:00-18:00 Gardróbcsere, Grabovsky (Rákóczi 

13.)
GYEREKEKNEK:
Augusztus 27. kedd 10:00 Nyárutó a 

mesebirodalomban, II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár

14:00 Határtalan kalandozás papírszínházzal 
a mesék birodalmában, Petőfi Sándor 
Könyvtár

Augusztus 28. szerda 16:00 Kézműves 
délután, Petőfi Sándor Könyvtár

Augusztus 29. csütörtök 16:30 Gémeskút 
társasjáték klub, József Attila Könyvtár

Augusztus 30. péntek Állatkertek éjszakája, 
Miskolci Állatkert és Kultúrpark

14:00 Társasjáték kaszinó, Petőfi Sándor 
Könyvtár

Augusztus 31. szombat 11:15, 13:15 és 15:15 
Fegyvermustra, Diósgyőri vár

Szeptember 1. vasárnap 11:15 és 13:15 Fúvós 
hangszerek bemutatója, Diósgyőri vár

FESZTIVÁL:
Augusztus 22. csütörtök-25. vasárnap 

Csokoládéfesztivál, Szerencs
Augusztus 24. szombat 14:00 Kertmozi, Ózd, 

Nemzeti Filmtörténeti Élménypark
Augusztus 24. szombat Halra fel – 

horgászverseny és találkozó, Bogács
Hagyományőrző falunap, Pusztafalu
Falusi ízek – Szomszédünnep, Arló
Augusztus 26. hétfő-30. péntek, naponta 

18:00 Miskolci Kamarazenei Nyár, MAB 
Székház (Erzsébet tér 3.)

Augusztus 29. csütörtök Bányásznap, 
Kazincbarcika

Augusztus 30. péntek és 31. szombat Mádi 
Furmint Ünnep, Mád

Aszú Ünnep, Erdőbénye
Augusztus 31. szombat Autós Fesztivál, 

Abaújszántó
Vízitúra kupa, Tokaj
MOZGÁS:
Augusztus 24. szombat 20:30 Ravasz 

róka éjszakai teljesítménytúra, 
Bükkszentkereszt, Jókai 74.

Augusztus 26. hétfő 18:00 Hastánc, Ifjúsági és 
Szabadidő Ház

Augusztus 29. csütörtök 18:30 Flow jóga, 
Ifjúsági és Szabadidő Ház

Augusztus 31. szombat 19:40 Csillagleső 
éjszakai túra, Felső-Majláth (részletek: 
bfte.hu)

PROGRAMAJÁNLÓ

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
augusztus 25-én, vasár-
nap 17 órai kezdettel a 
selyemréti Szent István 
templom búcsúját lát-
hatják, igét hirdet Resch 
András, a Szent Anna 
templom káplánja. 

Jótékonysági hangver-
senyt tartanak az avasi re-
formátus templom javára. A 
vasárnap este 6 órakor kez-
dődő koncerten közremű-
ködik Sztahura Ágnes or-
gonaművész és Szurasenkó 
Dániel block flöte virtuóz. 

Augusztus 25-én, vasár-
nap délelőtt fél 9-től és 10 
órától hálaadást tartanak 
az újkenyérért a Deszka-
templomban, ahol úrva-
csorás istentiszteletek lesz-
nek. Ugyanitt délután 4 
órától szintén istentisztele-
tet tartanak a templomban. 
A gyermek-istentiszteletek 
bizonytalan ideig a gyüle-
kezeti ház felújítása miatt 
nem lesznek megtartva.

Augusztus 25-én, va-
sárnap este 8 órától a 
görögkatolikusok szer-
vezésében nézheti meg 
a közönség a Czibor, a 
rongy lábú című darabot 
az Akropolisz Színpadon.

EGYHÁZI 
HÍREK A 16. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál erős és 

sokszínű válogatást ad a világ filmművészetéből. A világ 
majd minden tájáról - Kolumbia, India, Egyesült Király-
ság, Egyesült Államok, Franciaország, Spanyolország -, 
összesen 16 versenyfilm érkezik Miskolcra. 

A Tilda Swinton és lánya, 
Honor Swinton Byrne fősze-
replésével készült pszichológiai 
dráma képekkel mesél a legerő-
sebb érzelmeinkről. Johanna 
Hogg, Szuvenír című filmje 
az egészséges fél nézőpontjá-
ból mutatja meg, hogy milyen 
nehéz együtt élni egy szenve-
délybeteggel. Julie rendezőnek 
tanul, mindeközben nyomon 
követjük szerelmi kapcsolatát 
egy drogfüggő férfival. 

A világítótorony, Robert Eg-
gers játékfilmje egy tengerbe 
nyúló kis sziklán lévő világító-
toronyba vezet. Hosszú gyalog-
út után érkezik szolgálatra két 
nem túl bizalomgerjesztő fickó: 
a tapasztalt öreg (Willem Da-

foe), és a korábban favágóként 
dolgozó újonc segédje (Robert 
Pattinson). A vágyaik, a félel-
meik, a szuggesztív környezet 

és a magány egyre nagyobb ha-
tást gyakorol rájuk és katarti-
kus módon determinálja a két 
férfi kapcsolatát.

Brian Welsh Beats – Lükte-
tés című alkotása a kilencve-
nes évek elektronikus zenei 
világába, a rave-partik kaval-
kádjába kalauzolja a nézőt. 
Abba a korba, amikor a kon-
formistább briteknek any-
nyira elegük lett a fiatalok 
rendszeres „tuc-tuculásából”, 
hogy 1994-ben még a bün-
tetőtörvénykönyvbe is bele-
vették a monoton lüktetésű 
zene körüli gyülekezés „bűn-
cselekményét”. Ez csak kiin-
dulópontja a filmnek, amely 
valójában két skót kisvárosi 
fiatal valószínűtlen barátsá-
gának a diadaláról szól, min-
denféle sallang nélkül, renge-
teg humorral ecsetelve.

Lebilincselő coming of age 
történet Mumbai szegényne-
gyedéből a Gully Boy, Zoya 
Akhtar filmje. Akhtar (aki 
immár nyugati stílusban for-
gatja filmjeit) elkészítette a 
Csillag születik indiai verzi-
óját, amely bármelyik ameri-
kai szuperprodukcióval felve-
szi a versenyt. Sok zenével és 
érzelemmel telített képsorok-
ban követhetjük nyomon, ho-
gyan lesz Murad Ahmed átlag 
egyetemistából Gully Boy, a 
rapper. Jelenleg Zoya Akhtar 
napjaink egyik leghíresebb 
hollywoodi rendezőnője.

Egy távoli hegyvidéken, va-
lahol Latin-Amerikában, egy 
kamaszokból álló fegyveres 
különítményről szól Alejand-
ro Landes, Monos című al-
kotása. Rambo, Törpe, Répa, 
Hosszúláb, Farkas, Lady és 
Bumbum azt a parancsot 
kapja a Szervezettől, hogy 
egy külföldi túszt (Julianne 
 Nicholson) és egy fejős tehe-

net tartsanak életben. A front-
vonalak gyors mozgása nyo-
mán azonban a könnyűnek 
hitt, paradicsomi küldetésük 
pokoljárásba fordul. Alejand-
ro Landes (Porfirio, Cocale-
ro) harmadik nagyjátékfilm-
je a kamaszok szemszögéből 
idézi meg a kolumbiai polgár-
háború borzalmait.

A nemzetközi produkci-
ók mellett a CineFest nagy-
játékfilm szekció egyetlen 
magyar versenyfilmje Tóth 
Barnabás alkotása. Az Akik 
maradtak című film egy ka-
maszlány és egy középko-
rú férfi egymásra találásának 
megható hangvételű története 
a második világháború után. 
Mindketten sokat veszítettek, 
mindketten szeretnének új 
életet kezdeni, miközben kö-
rülöttük már a Rákosi-rend-
szer diktatúrája alakul. Vajon 
túl lehet-e élni a múlt tragédiá-
it, ha összekapaszkodnak azok, 
akik még megmaradtak?

CineFest: Robert Pattinsonnal és Willem Dafoe-val  

A koszorúzásra jelentkezést a Miskolci Kulturális Központ 

Nonprofit Kft. Ifjúsági Háza madacsi.agnes@ifihazmiskolc.hu 

e-mail címre augusztus 28-án 12 óráig kérjük megküldeni.



BERÚGTA A BUSZT

Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény és rongálás gyanúja 
miatt folytatott büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy he-
lyi lakossal szemben. Miskolcon, a Szeles utcában, június 5-én a 19 
éves D. János a buszmegállóból elinduló 12-es busz ajtóüvegét min-
den előzmény nélkül szándékosan berúgta, majd elszaladt a helyszín-
ről. A buszon utazó utasok közül az eset során senki sem sérült meg. 
A közelben járőröző rendőrök elfogták a férfit, akit a rendőrkapitány-
ságra előállítottak, és nyomozók gyanúsítottként hallgattak ki. A Mis-
kolci Rendőrkapitányság az iratokat átadta az ügyészségnek.

Ok nélkül támadtak rá 
Három kamasz támadta meg a Miskolc rendőrkapitány-helyettesét. 

Az 50 éves férifira múlt szombaton támadtak rá. A férfi – úgy tudjuk 
– súlyos sérüléseket szenvedett. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya csak annyit közölt a rendőrök a 
feltételezett elkövetőket elfogták és eljárást indítottak ellenük. A me-
gyei főügyészség szóvivője közölte a tini banda tagjai 15, 16 és 17 éve-
sek. Ellenük csoportosan elkövetett kifosztás bűntette és halmazatban 
elkövetett súlyos testi sértés bűntette miatt indult eljárás, az ügyészség 
augusztus 18-án pedig indítványozta a letartóztatásukat, melyet a bí-
róság még aznap el is rendelt.

Megtalálták 
A rendőrök egy órán belül megtalálták azt a 78 éves, sajószöge-

di férfit, aki otthonából eltávozott, majd eltévedt. A Tiszaújvárosi 
Rendőrkapitányságon személyesen tett bejelentést egy sajószögedi 
nő augusztus 15-én a délutáni órákban, hogy férje már több órája 
– tőle szokatlan módon – ismeretlen helyre távozott kerékpárjával, 
és azóta sem tért haza. A bejelentő azért is aggódott, mert a férjét 
többször hívta mobiltelefonon, aki a telefont fel is vette, de kom-

munikálni nem tudott vele, 
a hívások során összefüg-
géstelenül válaszolt. A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság Tevé-

kenység-irányítási Központ ügyeletesei, a Tiszaújvárosi Rendőrka-
pitányság járőreivel azonnal megkezdték a kutatás megszervezését. 
A keresés során a rendőrök is többször hívták telefonon a férfit, így 
háttérzajok, illetve az elvégzett adatgyűjtés alapján, már be tudták 
határolni a lehetséges tartózkodási helyét. A járőrök – Nyékládháza 
és Emőd települések között – a 3-as számú főút közelében találták 
meg a férfit, akit sértetlenül vittek vissza otthonába.

Garázdaság lett belőle
Garázdaság és könnyű testi sértés gyanúja miatt folytatott büntető-

eljárást a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság két helyi lakossal szemben. 
Egy 46 éves férfi és egy 35 éves nő Mezőkövesden, a Diófa utcában 
március 12-én 16 óra 40 perckor két ismerősüket többször megütötte 
egy elveszett eb keresése kapcsán kialakult szóváltást követően. A kö-
zelben járőröző rendőrök még a helyszínen elfogták a garázdákat, aki-
ket a rendőrkapitányságra előállítottak és gyanúsítottként hallgattak 
ki, illetve a náluk lévő kutyát pedig visszaadták a tulajdonosának. A 
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság az iratokat átadta az ügyészségnek.

Elfogták, hiába szaladt  
A rendőrök őrizetbe vették azt a fiatalkorú fiút, aki megtámadott 

Miskolcon egy nőt, és elvette az értékeit. Rablás gyanúja miatt foly-
tat büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 15 éves mono-
ki fiúval szemben. A rabló augusztus 18-án 17 óra után Miskolcon, 
a Rácz Ádám úton egy asszony vállán lévő táskáját erőszakkal letép-
te, minek következtében a nő elesett és nyolc napon belül gyógyuló 
sérülést szenvedett. A rabló a helyszínről elszaladt. A táskában sze-
mélyes iratok, mobiltelefon és több mint tízezer forint készpénz volt. 
A nyomozók adatgyűjtésük során megállapították az elkövető kilétét, 
akit hét órán belül elfogtak és gyanúsítottként hallgattak ki. A Miskol-
ci Rendőrkapitányság nyomozói a fiatal fiút őrizetbe vették, majd az 
ügyészségen előterjesztést tettek letartóztatására.

Ha segítségre van szüksége… 
A 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok a nap 

24 órájában fogadják a bejelentők hívásait. A névtelenség megőrzése 
mellett is tehetnek bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 
Telefontanú zöldszámán.

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első 
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, 
kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig, 13-
17 óra között.

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra ír-
ják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. 
Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 – április 20) Fontos részletekre kell figyelmet 
fordítania, úgy érzi, sok időt vesztegetett el. Szerencsére még 
nem késett le semmiről, van ideje kidolgozni a részleteket. Sok 

minden elvonhatja most a figyelmét, állítson fel fontossági sorrendet!

Bika (április 21 – május 20) Feltétel nélkül bízik valakiben, ez 
Öntől különösen nagy dolognak számít. Nem egyszerű elhallgat-
tatni a félelmeit, de van, akiért ezt is megteszi. Azért legyen ré-

sen, fontolja meg a lépéseit, ez az időszak befolyással lehet a karrierjére. 

Ikrek (május 21 – június 21) Minden mindennel összefügg. Ön-
nek csak meg kell találnia az összefüggések pontos okát és akkor 
megoldhat egy régóta nyomasztó feladatot is. Ha szüksége van 

segítségre, most bátran kérheti ezt ismerőseitől, családtagjaitól.

Rák (június 22 – július 22) Egy régi emlék tűnik fel a múltból, 
hogy feldobja Önnek a hetet. Nem nagy dolog, de néha éppen 
ilyen apróság kell ahhoz, hogy eloszlassa a sötét felhőket. Nehéz 

időszakon van túl, ez most megerősítheti a kilábalást. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Elfogadta, hogy nem 
minden alakul az elképzelései szerint és a változással járó vesz-
teséget is hajlandó feldolgozni. Kicsit még mindig rosszul esik 

ugyan a dolog, de elfogadta a helyzetét, és készen áll a továbblépésre.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Jól indul a hét, de aztán 
valami megakaszthatja a lelkesedését és ez kicsit a tervei meg-
valósításában is lelassíthatja. Próbáljon túllendülni a dolgon és 

figyeljen a saját feladataira. Hamarosan pihenhet majd egy kicsit.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Valaki olyat kér Öntől, 
amihez nem sok kedve van, de tudja, hogy hosszú távon minden-
ki számára ez a jó megoldás. Ha megéri, akkor képes összeszorí-

tani a fogait és lenyelni a kellemetlenségeket. Koncentráljon a feladatra. 

Skorpió (október 24 – november 22) Minél jobban sürget va-
lamit, annál nagyobb az esélye annak, hogy nem vesz észre egy 
fontos dolgot. Néha megéri kicsit túlfeszíteni a húrt, de vigyáz-

zon, mert ha elpattan, vissza is üthet majd. Legyen óvatos.

Nyilas (november 23 – december 21) Nem ott tart, ahol sze-
retett volna, és ez a kedvét szegheti. Ha tovább búslakodik, azzal 
még messzebbre kerül a céljától. Üljön vissza a nyeregbe, tegye, 

amit tennie kell, előtte azonban tisztázza a fontos részleteket. 

Bak (december 22 – január 20) Kínos kérdésre várják Öntől a 
választ, nem kerülgetheti tovább a dolgot. Feleljen őszintén, bár-
mi lesz is a következmény. Ne feledje viszont: néha jobb csend-

ben maradni, lenyelni a sértődöttséget és önvizsgálatot tartani. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Egy fontos feladat miatt 
egyszerre izgatott és ideges is, szeretne jól teljesíteni, mert tudja, 
hogy sok minden múlik ezen. Hozza ki magából a legtöbbet, ez is 

egy kitűnő lehetőség, hogy bizonyítson másoknak és önmagának. 

Halak (február 20 – március 20) Senkit nem akar megijeszte-
ni, de úgy érzi, itt az ideje, hogy megálljt parancsoljon, és ha kell, 
akár segítséget is kérjen. Ha valóban fontos a dolog, vonjon be 

annyi embert, amennyit szükséges, nehogy késő legyen.

FORRÓ NYOMON
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Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ezút-
tal is Miskolc kitüntetettjeinek neveit rejtettük el. 
Kérjük megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, 
egy levélben vagy e-mailben küldjék el. Bekül-
dési határidő: 2019. SZEPTEMBER 4. Szerkesz-
tőségünk címe: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. 
E-mail cím: info@mikom.hu. A helyes megfejté-

sek beküldői között könyvjutalmat sorsolunk ki. 

Minden hónap harmadik vasárnapján rendezik meg a Miskol-
ci Termelői Napot. Az Erzsébet tér legutóbb is megtelt árusok-
kal és vásárlókkal egyaránt. Kézműves termékek, sajtok, mézek, 
füstölt áruk, zöldségek és számos portéka várta a miskolciakat a 
belvárosban.  

TÖBB MINT PIAC

A hét fotója
VÉGH CSABA 

FELVÉTELE

Augusztus 20-ának, Szent István király ünnepének számos hagyománya van Miskolcon is. A népkerti országzászlónál felvonták a 
nemzeti lobogót. A selyemréti Szent István-templom búcsúját szentmisén ünnepelték. Az is hagyomány, hogy minden évben a részt-
vevők a Városházától a Szent István térre vonulnak az aratókoszorúval, ahol megáldják, megszentelik az új kenyeret. Kora délutántól 
tartalmas kulturális programokkal várták a családokat, a napot pedig ünnepi tűzijáték zárta.                                 FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

ÍGY ÜNNEPELT MISKOLC 
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