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Átadták Miskolc első 
magán iskoláját, az Avalon 
International Schoolt, ame-
lyet néhány nap múlva már  
a gyerekek is birtokba 
vehetnek. 

Két óvodai csoportban és egy 
elsős osztályban összesen negy-
ven tanuló kezdi meg tanulmá-
nyait az intézményben, mely új 
színfolt Miskolc nevelési és ok-
tatási palettáján. Az épület és an-
nak felszerelése is tükrözi az isko-
la által képviselt értékeket, amely 
megfelel a 21. század módszerta-
ni, esztétikai és technikai elvárá-
sainak. Mind az óvodában, mind 
az iskolában brit anyanyelvi, va-
lamint angolul kiválóan beszélő 
magyar pedagógusokkal indul az 
első tanév. 

– Tanulóinkat a cambridge-i 
rendszer alapjaként szolgáló 
hármas egységre szeretnénk fel-
készíteni: az életre, amelyben 
megmarad a tanulás iránti vágy; 
készségeik fejlesztésére; és egy 
olyan hasznosítható tudás meg-
szerzésére, amely tartalmazza 
az egységben való gondolkodás 
képességét is – mondta el Oláh 
Tünde, az AVALON Internatio-
nal School iskolaigazgatója.

A diákok kilenc tanteremben, 
illetve speciális szaktermekben 
tanulhatnak. Az iskola rendelke-
zik továbbá természettudományi 
laborral, színházteremmel, kép-
zőművészeti teremmel, az udva-
ron pedig külső tantermeket és 
tanulószigeteket is kialakítottak. 
Mind a tantermekben, mind az 
óvodai csoportszobákban okos-
tábla található, az elsős diákok 
pedig tabletet kapnak a tanulás és 
tanítás elősegítése érdekében.

Az iskola ünnepélyes átadó-
ján Alakszai Zoltán elmond-

ta, az Avalon Insternational 
School egy teljesen új látás-
módot hoz Miskolc oktatási 
rendszerébe. – Az az oktatási 
szemlélet, ami ebben az isko-
lában meghonosul, egy bevált, 
több száz éves hagyománnyal 
rendelkező cambridge-i mód-
szert hoz Miskolcra, ez igazán 
behelyezi városunk oktatási 
rendszerét a nemzetközi térbe 
– nyilatkozta Miskolc jegyző-
je. Hozzátette, egy ösztöndíj-
program tervezésén dolgoznak, 
amely olyan tehetséges, helyi 

gyerekeknek adhatja meg a le-
hetőséget, hogy csatlakozhas-
sanak az iskolához, akiknek a 
családja ezt egyébként nem te-
hetné meg.

A cambridge-i rendszerű is-
kolát az Avalon Nemzetközi Is-
kola Alapítvány működteti. Az 
intézmény a régióban élőknek 
is alternatív oktatási lehetőség, 
hiszen az intézmény elsődleges 
célja a helyi értékek megtartása, 
a város tőkevonzó képességének 
és a régió versenyképességének 
javítása. 

Miskolc önkormányzata 
2020 őszéig olyan közúti 
mérő- és feldolgozó rend-
szert alakít ki a város köz-
úti gerinchálózatán, amely 
folyamatos és automatikus 
forgalmi mérést és feldol-
gozást végez majd.

A radarszenzorok a klasszi-
kus forgalomszámlálási feladat 
mellett alkalmasak sebesség-
mérésre és rendszámfelisme-
résre is, segítve a forgalmi in-

formációs adatbázis kiépítését. 
A közvilágítási oszlopra szerel-
hető bluetooth-os szenzorok 
pedig képesek minden olyan 
jármű mérésére, amelyben 
aktív bluetooth-os eszközt al-
kalmaznak. A kialakítandó 
rendszer a hálózati, stratégiai 
közlekedéstervezést, a jelző-
lámpás csomópontok moder-
nizációját, illetve az intelligens 
forgalomirányítás érdekében 
beavatkozó különböző auto-
matikus rendszereket segíti.

Intelligens rendszer 
számolja a forgalmat

MEGNYÍLT AZ AVALON ISKOLÁJA

Szabadtéri kondipark 
épült a játszótér mellé a 
Dankó Pista utcában. Így 
amíg a gyerekek játszanak, 
a szülők akár edzhetnek is.

A terület képviselője a moz-
gás lehetőségét szerette volna 
megteremteni a városrészben 
élőknek, korosztálytól függet-

lenül. Több mint hárommil-
lió forintért készült el a fitnesz 
eszközökkel ellátott park idén, 
tájékoztatott Eperjesi Erika 
önkormányzati képviselő. – 
Az idősebb korosztály is na-
gyon szereti ezeket az eszkö-
zöket, bízom benne, hogy az 
egészségüket szolgálja majd – 
fogalmazott a képviselő.

Újraburkolták mintegy 140 
méteren a járdát a Thököly 
utcában. A járdaszakasz tele 
volt lyukakkal, alig lehetett 
rajta közlekedni. A beruházás 
hatmillió forintba került.

Nagy Ákos Fidesz-KDNP-s 
önkormányzati képviselő el-
mondta, a beruházás értéke 
bruttó hatmillió forint volt. – 
Nemcsak a járdaszakaszt kel-
lett megcsinálnunk, hanem 
az egyébként nagyon rossz ál-
lapotban lévő vízelvezetést is. 

További kérés volt az itt élők 
részéről, hogy a bolt, illetve a 
tömegközlekedés megközelít-
hetőségét is tegyük lehetővé, 

ezért gyakorlatilag új kijáró-
kat kellett építenünk. A Győri 
kapu két önkormányzati kép-
viselője rendszeresen együtt 

dolgozik azért, hogy a terüle-
tet fejlesszék. A munka tovább 
folytatódik. Hollósy András Fi-
desz-KDNP-s önkormányzati 
képviselő elmondta, első kör-
ben egy játszóteret valósítanak 
meg a közelben. – Egy olyan 
EU-konform játszóteret sze-
retnénk kialakítani, ami tény-
legesen megfelel a 21. század 
követelményeinek. Továbbá a 
parkolóhelyek nem megfelelő 
száma miatt egy parkolófelfes-
tést is tervezünk a Győri kapu 
35-től felfelé lévő szakaszon.

A szabadban edzhetünk  
a Dankó Pista utcában

Járdát aszfaltoztak  a Győri kapuban

A régi helyére új szalon-
nasütő került a Bulgárföl-
dön a Stadion utcában. 

A 200 ezer forintos be-
ruházást Deák Bárdos Mi-
hály, önkormányzati képvi-
selői alapjából finanszírozta, 
a kiépítésben a Városgazda 
Nonprofit Kft. munkatársai 

segítettek. - A Miskolci Ön-
kormányzati Rendészet em-
bereit megkértem, hogy fo-
kozottan figyeljenek erre a 
közösségi térre a továbbiak-
ban. Örülök, hogy újra van 
lehetőség itt is egy kis közös 
sütésre-főzésre, mint ahogy a 
város több pontján – nyilat-
kozta a képviselő. 

A Katona Ferenc körzeté-
ben működő Pitypang Tag-
óvoda felújítását a szom-
széd körzet képviselője is 
segítette. Az intézményben 
csaknem egymillió fo-
rintból festettek az elmúlt 
hetekben, de egy pályázat 
révén nagyobb felújítás is 
megvalósulhat a következő 
időszakban.

Az első szinten már végeztek 
a munkával a szakemberek, a 
lépcsőházban a korlátok festése 
jelenleg is tart. Majd ezer négy-
zetméternyi falfelületet és 30 
ajtót festettek le. A munkával 
terv szerint haladnak. A most 
még üres épület szeptember-
ben gyerekzsivajtól lesz han-

gos. –  Várhatóan az elkövetke-
ző tanévet 180 gyerekkel fogjuk 
kezdeni, hat csoportra bont-
va. Ez nagyon magas létszám, 
de mi nagyon lelkesen és nagy 
örömmel várjuk majd őket eb-
ben a megtisztult, szép óvodá-
ban – nyilatkozta Herczeg And-
rásné, a Pitypang Tagóvoda 
vezetője.

Az óvoda megszépítéséért 
összefogott a két Martin-kert-
városi képviselő. Katona Ferenc 
körzetében Szécsényi Marian-
na is hozzájárult az intézmény 
felújításához. – Több szállal 
kötődöm az intézményhez, 
nem csak a benne dolgozók-
hoz, hanem a Martin-kertvá-
rosi gyermekekhez és csalá-

dokhoz. Ez is azt bizonyítja, 
hogy függetlenül attól, hogy 
földrajzilag Martin-kertváros 
hány kerületre van osztva, il-
letve ki a felelőse, mi tudunk 
együtt és egységben dolgozni, a 
Martin-kertvárosi lakosságért 
– nyilatkozta Szécsényi Mari-
anna önkormányzati képviselő 
(Fidesz-KDNP).

A felújítás a képviselői keret 
terhére mintegy egymillió fo-
rintba kerül. De a festésen túl 
nagyobb felújítási munkák is 
tervben vannak a 33 éves épü-
letben, mely jelenleg a MÁV 
tulajdonában van. Augusztus 
végén adnak be egy pályázatot, 
ami az óvoda felújítását és egy 
bölcsőde létrehozását is célozza 
a városrészben.

ÚJ SZALONNASÜTŐ 

Képviselői összefogással újul meg a Pitypang óvoda

Tizenkét autó fér el a Kiss 
Ernő utca és a Vasgyár felé 
vezető út elágazásánál kiala-
kított új parkolóban.

A parkoló kialakítása la-
kossági igény volt, mert a hí-
vek csak nehezen tudtak meg-

állni rossz időben a templom 
előtt. Gazdusné Pankucsi Ka-
talin Fidesz-KDNP-s önkor-
mányzati képviselő elmond-
ta, a korábban füves, földes 
területen alakították ki az új 
parkolóhelyeket kétmillió fo-
rintból.  

PARKOLÓ ÉPÜLT  A VASGYÁRI TEMPLOMNÁL



Ígéretünket betartva, is-
kolakezdésre elkészült a 
Kiss Ernő út – jelentette be 
Alakszai Zoltán polgármes-
terjelölt pénteken, helyszíni 
sajtótájékoztató keretében.

A déli tehermentesítőn pén-
teken még az utolsó simításokat 
végezték. A város legforgalma-
sabb útján május végén kezdtek 
el dolgozni, a két kilométeres, 
kétszer két sávos útszakasz több 
mint 25 ezer négyzetméteren új 
aszfaltréteget kapott – tudatta 
a kivitelező He-Do Kft. főépí-
tésvezetője. Reichardt Jenő to-
vábbi érdekes adatokkal szem-
léltette a kivitelezés volumenét. 
Megtudhattuk például, hogy az 
úttest két oldalán mintegy 13 
300 darab kiemelt szegélykö-
vet raktak le. A Szinva oldalán a 
teljes kétkilométeres szakaszon 
új szalagkorlátot szereltek fel, a 
burkolatban pedig 118 darab 
aknaközművet emeltek az út 
szintjére.

„Miskolcon nem lesznek 
kátyús utcák”

A Kiss Ernő út felújítása két 
fő munkaszakaszból állt. Az 
első május végén indult, ekkor 
szakaszos sávlezárás mellett 
megkezdték a külső sávban az 
úttesten lévő vízelvezető-nyí-
lások áthelyezését. A máso-
dik szakasz jelentette a felújí-
tás jelentősebb részét. Ezt az 

iskolai nyári szünetre időzítve 
kezdték meg júniusban, ami-
kor jóval kisebb a forgalom. 
A munkavégzésnek ebben az 
időszakában irányonként egy-
egy forgalmi sáv volt járható.

– Ez a város legforgalmasabb 
útja, de sikerült úgy felújíta-
ni, hogy a munkák nem okoz-
tak fennakadást a közlekedés-
ben, nem voltak óriási dugók, 
nem történt baleset – emelte ki 
Alakszai Zoltán. – Egyetlen he-
lyen dolgoznak még, de ezt az 
apró munkát is pár napon belül 
befejezik. A lámpák hétfőn már 
működni fognak az úton és 
szintén a jövő hét elején meg-
érkeznek az új okos buszmeg-

álló-felépítmények is – a Kiss 
Ernő lesz Miskolc első olyan 
útja, ahol okos buszmegállók-
ban várakozhatnak az utasok.

– Ígéretünket betartva is-
kolakezdésre befejeztük a 
munkát. Ez a jövőben is így 
lesz: minden beruházás, min-
den fejlesztés esetén tartani 
fogjuk a határidőket – hangsú-
lyozta a Fidesz-KDNP miskol-
ci polgármesterjelöltje.

Az önkormányzat a forga-
lomszámlálási adatok alapján 
modellezte is a Kiss Ernő utca 
felújításával járó helyzetet. Ezek 
alapján kerülőutakat javasoltak 
az arra autózóknak. Az MVK 
Zrt. pedig – nem csak az érin-

tett szakaszon autózó számára 
– a felújítás idején a város kéré-
sére bevezette a kedvezményes, 
hóközi, azaz 30 napos autós 
bérletet. Ezt még szeptember-
ben is kiválthatják a sofőrök.

– Miskolcon egyébként az el-
múlt négy évben több mint 3 
milliárd forint értékben fejlesz-
tettük az utakat, uniós, illetve 
kormányzati forrásból – tudat-
ta Alakszai Zoltán, hozzátéve: a 
Városgazda pedig évente csak-
nem 200 utcán végez karban-
tartást, sürgős javítást. – Ez is 
több százmillió forintos nagy-
ságrendet tesz ki. Pontosan tu-
dom, hogy mint minden vá-
rosban, így nálunk is kiemelten 
foglalkoztatja a helyieket az 
utak állapota. Megígérhetem, 
hogy az útfelújításokat a jövő-
ben is ütemezetten, határidőre, 
pontosan el fogjuk végezni, és 
annyi utat újítunk meg, ami az 
erőforrásokból csak kitelik.

A polgármesterjelölt egyben 
be is jelentette, hogy a követke-
ző nagyobb volumenű munka 
ennek a projektnek a folytatá-
sa lesz: a Hidegsor kap új, szé-
lesebb burkolatot a következő 
hetekben.

Kátyúmentes Miskolcot ígér  
Alakszai Zoltán

Rendkívüli közgyűlést tar-
tottak szerdán, ahol a kép-
viselők megszavazták, hogy 
Béres Attila színházigazga-
tó és Szászné Pónus Kriszti-
na, a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar igazgatója újabb 
öt évig vezetheti az intéz-
ményét. Tárgyaltak arról 
is, hogy további több mint 
egy tucat helyre – például 
a Bábonyi bércre, a Tímár 
malom és az Ernye bán ut-
cába – kerül ki térfelügyele-
ti kamera Miskolcon.

A rendkívüli közgyűlés 
összehívását az indokolta, 
hogy a napirendekről még 
a rendes, szeptemberi ülés 
előtt dönteni kellett. A grémi-
um tárgyalta egyebek mellett 
azt, hogy a Miskolci SZC Fe-
renczi Sándor Egészségügyi 
Szakgimnáziuma fenntar-
tói jogát átvenné a Miskolci 

Egyetem – ezt a képviselők 
megszavazták.

Döntöttek a térfelügyeleti 
kamerarendszer bővítéséről 
is. Mint ismert, Kriza Ákos 
polgármester ciklusértéke-
lőjén megfogalmazta a város 
egyik legfontosabb célkitűzé-
sét: 2030-ra Miskolc legyen 
a legbiztonságosabb megyei 
jogú magyar város. Ennek ré-
szét képezi, hogy közel ezer 
kamera pásztázza majd a 
borsodi megyeszékhely tere-
it, utcáit. Most azt szavazták 
meg a városatyák, hogy to-
vábbi mintegy egytucat utcá-
ban helyezzenek ki ilyen esz-
közöket. (Ezek az alábbiak: 
Feszty Árpád utca 143., Bá-
bonyibérc felsősor 24., Bábo-
nyibérc sor 25., Bábonyibérc 
sor 95., Őzugró dűlőút – Lyu-
kóvölgy dűlőút, Tímár ma-
lom utca (négy kamera), Er-
nye bán utca (négy kamera). 

Zárt ülésen fogadták el a 
Miskolci Nemzeti Színház 
és a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar ügyvezetői tisztsé-
gének betöltésére kiírt pá-
lyázatokat. Molnár Péter, az 
önkormányzat Köznevelési, 
Kulturális, Turisztikai, Ifjú-
sági és Sport Bizottságának 
elnöke az ülést követően ér-
deklődésünkre elmondta, 
hogy ezeket a tisztségeket 
újabb öt évre Béres Attila és 
Szászné Pónus Krisztina töl-
ti be. Erről egyhangúan dön-
tött a közgyűlés.

Ismertek most már a Helyi 
Választási Bizottság tagjainak 
és póttagjainak nevei is. Mik-
lós Béláné, a választási iroda 
elnöke sorolta: rendes tag lett 
Rakaczki Tamás, Varga Sán-
dor Lászlóné és Kárpáti Zol-
tán István, póttagok pedig: 
Schmidtné Törő Ágnes és 
Fellegvári Zoltán László.

2019. augusztus 31. | 35. hét | XVI. évfolyam 35. szám
Miskolci Napló – A város lapja Közélet 3 

Alakszai Zoltán polgár-
mesterjelölt mellett a 
Fidesz-KDNP mind a 19 
egyéni képviselőjelöltje is 
már az első napon össze-
gyűjtötte az induláshoz 
szükséges ajánlásokat.

Az ajánlásgyűjtés szomba-
ton kezdődött, akkor vehet-
ték át a jelöltek és jelölőszer-
vezetek az ajánlásgyűjtő 
íveket. Rekord gyorsasággal, 
alig két óra alatt összegyűj-
tötte a polgármester-jelölt-
séghez szükséges ajánláso-
kat Alakszai Zoltán csapata. 
„Jelentem, a polgármester-
jelöltséghez szükséges 500 
aláírás többszörösét össze-
gyűjtöttük alig két óra alatt. 
A munkát folytatjuk, a kö-
vetkező hetekben mindenki-
hez szeretnék eljutni" - szá-

molt be facebook oldalán 
Alakszai Zoltán. 

A Fidesz-KDNP miskolci 
jelöltje volt az országban az 
első, aki leadta a gyűjtőíveket 
– jelentette be Kósa Lajos. Az 
ellenzék teljes összefogásra 
vonatkozó stratégiája meg-
bukott, hatalmas kudarccal 
indulnak az önkormányza-
ti választáson, és míg a kor-
mánypártokat az építkezés, 
addig az ellenzéket hábo-
rúskodás, békétlenség, gyű-
lölet jellemzi – jelentette ki 
a párt önkormányzati vá-
lasztásokért felelős kam-
pányfőnöke. Alakszai Zoltán 
polgármesterjelölt mellett 
a Fidesz-KDNP mind a 19 
egyéni képviselőjelöltje is 
már az első napon össze-
gyűjtötte az induláshoz 
szükséges ajánlásokat.

A miskolci, baloldali, gyur-
csányista ellenzék gyen-
geségét leplezi azzal, hogy 
csalással próbál vádaskodni 
– mondta sajtótájékoztató-
ján Molnár Péter. 

A Fidesz-KDNP miskol-
ci frakcióvezetőit képviselve 
Molnár Péter és Soós Attila 
közösen tartott tájékoztatót 
annak kapcsán, hogy csalással 
vádaskodott szerintük az el-
lenzék és a balliberális sajtó a 
Fidesz-KDNP képviselőjelölt-
jeivel és Alakszai Zoltán pol-
gármesterjelölttel szemben.

– Hihetetlen dühvel töltöt-
te el és töltheti el a Veres Pált 
támogató helyi gyurcsányis-
ta ellenzéket és a balliberá-
lis médiumokat az a gyor-
saság, ahogyan összegyűltek 
az ajánlások – hangsúlyozta 
Molnár Péter. Szerinte más-

sal nem magyarázható ez az 
elképesztő indulat, amellyel 
Alakszai Zoltánnal, illetve a 
Fidesz-KDNP képviselőivel 
szemben felléptek.

– Az országos sajtót is be-
járta a hír, hogy a Fidesz-KD-
NP miskolci polgármes-
terjelöltje, Alakszai Zoltán 
hazánkban elsőként adta le 
az ajánlásokat, ami ahhoz 
volt szükséges, hogy hivata-
losan is polgármesterjelöltté 
váljon – hangsúlyozták. Mis-
kolcon a Fidesz-KDNP ti-
zenkilenc képviselőjelöltje is 
nagyon hamar, még szomba-
ton leadta a szükséges aján-
lásokat. A Helyi Választási 
Bizottság mind Alakszai Zol-
tán, mind a 19 képviselőjelölt 
esetében hivatalosan is beje-
gyezte indulásukat.

– Végtelenül szomorúnak 
tartjuk, hogy csalással vádas-

kodik a balliberális ellenzék. 
Azt gondoljuk, hogy – mi-
előtt ez a vádaskodás ez az 
elvtelen bántás teret nyer –, 
le kell szögeznünk, hogy a Fi-
desz-KDNP a továbbiakban 
minden hasonló vádaskodás 
után sajtó-helyreigazítási ké-
relemmel fordul majd a vá-
daskodók felé és amennyiben 
a helyreigazítási kérelemnek 
nem tesznek eleget, az illeté-
kes bíróságtól fogjuk kérni a 
közlemény megjelentetésé-
nek elrendelését. 

Ha szükséges, akkor sére-
lemdíj iránti igényünket is 
benyújtjuk – hangsúlyozta 
Soós Attila, a Fidesz frakci-
óvezetője, aki egyúttal meg-
köszönte a támogatóiknak, 
hogy már a kampány első 
napján segítették munkáju-
kat, vagyis a Fidesz-KDNP-t 
támogatták.

Kamuznak a gyurcsányisták

Rekord gyorsan 
összegyűltek  
az aláírások

Tovább bővítik a térfelügyeleti  
kamerarendszert

Rendkívüli közgyűlés:

ELKÉSZÜLT A KISS ERNŐ UTCA



A miskolciakkal fizettetné 
meg kampányát Veres Pál, 
aki az őt támogató gyur-
csányista pártok képviselői-
vel együtt lépett színpadra. 

Kalapozással indult a kam-
pánynyitó, ahol 300-400-an le-
hettek. A magát függetlennek 
mondó polgármesteraspiráns 
és az balliberális pártok alkot-
ta „független” civil szervezet 
a miskolciaktól összegyűjtött 
forintokból finanszírozná vá-
lasztási kampányát.

Bérlakásprogram, ami va-
lahonnan már ismerős

Bérlakásprogrammal csábíta-
ná vissza a fiatalokat Miskolcra 
a balliberálisok polgármester-
jelöltje. Száz lakást adnának a 
pályakezdőknek, amit kedvez-

ményes áron bérelhetnének. Az 
ötlet finoman fogalmazva sem 
eredeti. Évekkel ezelőtt Kriza 
Ákos hirdette meg az Ottho-
nunk, Miskolc programot, és 
indította el a Maradj Miskol-
con gyakornoki programot is. 
Már folyamatban lévő beruhá-
zás pedig az a bérlakásprogram, 
amelyben a 20 emeletes panel-
épület lakásait újítja fel a város. 

Kriza Ákos programele-
mei köszönnek vissza

Veres Pál azt szeretné elérni, 
hogy Magyarországon Miskolc 
legyen a zöld gazdaságfejlesztés 
éllovasa. Valahol ezt is hallottuk 

már. Elég, ha csak a zöld, geoter-
mikus energiát használó távfű-
tésre, a 31 új villamosra, és a 75 
CNG autóbuszra gondolni. De 
ebbe a sorba illeszthetjük be a 
Miskolcra érkező Lufthansa ja-
vítóbázist is. A nemzetközi cég 
43 milliárd forintot fektet be a 
városban. Zöld vállalkozás a 
Spinto, vagy a Ten-Pao, a folya-
matosan fejlesztő Bosch vagy a 
GS Yuasa, és az autóbiztonsági 
berendezéseket gyártó Joyson 
is. Miskolc már most is minden 
fejlesztését a „zöld város” kon-
cepció mentén hajtja végre: tag-
ja a Green City mozgalomnak és 
ez meg is követeli a környezet-
barát szempontok mentén való 
tervezést. Az elektromosautó, 
-kerékpár és -rollerbérlési szol-
gáltatás ugyanakkor kétségtele-
nül innovatív ötletnek számít. 

Ahogy a zöldterületekre szánt 
többletforrás is üdvözlendő. 

A történelmi Avas rendbeté-
telének ötlete viszont nem új és 
nem Veres Páltól származik. A 
Kriza Ákos vezette városvezetés 
már kidolgozott egy komplex 
programot, amelyben a Szent 
István tér átalakításával együtt 
újítanák meg az avasi részt - 
sétánnyal, közösségi térrel és a 
felújított Avasi Kilátóval. 

(Európai) minimálbért 
mindenkinek

Veres Pál városi minimálbért 
vezetne be a miskolci cégeknél. 
Azt nem részletezte, hogy ez mit 

takar. Ehhez is érdemes hozzá-
tenni, hogy Kriza Ákos vezeté-
se alatt átlagosan 30 százalékkal 
emelkedtek a bérek a Miskolc 
Holding tagvállalatainál.

Veres Pál új városi ingatlan- 
és adópolitikájáról sem sokat 
tudhattunk meg. Az eltelt ki-
lenc év adatai ugyanakkor itt is 
beszédesek. Kriza Ákos és a Fi-
desz-KDNP vezetése alatt 185 
százalékkal nőtt a miskolci gaz-
daság teljesítménye. Csak tavaly 
a város működési célú bevéte-
le elérte a 43 milliárd forintot, 
a teljes bevétel a 82 milliárdot. 
Tavaly rekordmértékű adóár-
bevétele volt a városnak. Veres 
Pál támogatói Mokrai Mihály, 
vagy Simon Gábor viszont leg-
inkább arról tudnának mesélni, 
hogy miként sikerült regnálásuk 
alatt 36 milliárd adósságot fel-
halmozniuk, amit Orbán Viktor 
kormánya vállalt át a várostól. 
De talán a homlokzatfelújítási 
programot is hirdető Veres Pált 
arról is tájékoztathatnák, hogy 
a belvárosi pláza projekttel ho-
gyan sikerült szó szerint kiüríte-
ni a főutcát 2002 és 2008 között, 
amikor a hatalmas bérletdíjak 
mellett az önkormányzati tulaj-
donú üzlethelységek portáljai-
nak felújítását is a bérlőkkel kí-
vánták megfinanszíroztatni.

Épületek homlokzatainak fel-
újítása, bár látványos, de olyan, 
mint „halottnak a csók”. Jó len-
ne tudni, hogy valódi belvárosi 
rehabilitációról, vagy egy „pa-
tyomkin” elképzelésről van szó.

Fesztiválprogram
Veres Pál előállt egy minden 

városrészbe városközpontot el-
képzeléssel is. A részletekkel 
ugyanakkor ezzel kapcsolatban 
is adós maradt. Az sem világos, 
hogy „az elveszett fesztiválja-
inkat visszahozzuk” ígéret mit 
takar abban a városban, ahol 
magas színvonalú díjugrató 
versenyeket tartanak a Lova-

gi Tornák Terén, de említhetjük 
az európai minősítésű várfesz-
tiválokat – a Középkori Forga-
tagot és a Fonót is. Évtizedes 
hagyománnyal bír a Zsongó Lil-
lafüred, és egyre népszerűbbek 
a belvárosi gasztrofesztiválok. 
Az operafesztivál programjai 
teltházzal működnek, 70 ez-
res közönséget vonz a Miskolci 
Sörfesztivál, nemzetközi filmsz-
tárokat vonultat fel a CineFest, 
télen a Miskolci Farsang a tu-
risták kedvelt célpontja. A bar-
langfürdőben meghonosított 
Zipnikről és a kisebb fesztivál-
jellegű programokról még nem 
is beszéltünk. Vajon milyen „el-
veszett fesztiválokat” hozna visz-
sza a gyurcsányista csapat?

Újra előkerült a Salkaházi 
Program

A Salkaházi Program bőví-
tésére tett bejelentés is érde-
kesen hangzik a gyurcsányis-
ták által támogatott jelölt 
szájából. Pár éve Veres Pál tá-
mogatói még arról beszéltek, 
hogy a Salkaházi Programmal 
a Fidesz-KDNP vezette város 
megvásárolja a nyugdíjasokat 
és a program életképtelen. 

Rend a lelke mindennek
Veres Pál „határozottabbá és 

hatékonyabbá” tenné a rendé-

szet munkáját is. Azt csak re-
mélni lehet, hogy ehhez nem 
az őt támogató, MSZP-s, DK-s 
képviselőjelöltektől kér majd 
tanácsot. A rendőrkapitány 
idei beszámolója szerint reg-
nálásuk idején évente 12 839 
bűncselekmény történt Mis-
kolcon. A Fidesz-KDNP ve-
zette nyolc év alatt harmadára 
csökkent a bűncselekmények 
száma. Míg a szocialista idők-
ben csupán harminc város-
rendészre futotta, addig mos-
tanra 160-ra nőtt a rendészek 
száma. A bűnmegelőzést szol-
gálja az épülő műveleti köz-
pont és az intelligens térfigye-
lő kamerák 900 darabra való 
bővítése. A rendőrkapitány 
helyettesét ért incidens kap-
csán Alakszai Zoltán beszélt 
arról, hogy pontosan azért 
vannak a fejlesztések, hogy ne 
történhessenek ilyen bűncse-
lekmények. Közös járőrszol-
gálatok működnek a rendőr-
séggel, így a három elkövetőt 
is percek alatt elfogták.

Veres Pál azzal zárta kam-
pánynyitóját, hogy „egy olyan 
várost képzelünk el, ahol jó 
élni, és amit mi, helybeliek 
közösen építünk és irányí-
tunk; amire büszkék lehe-
tünk. Ez a város nem álom”, 
fogalmazott.

Az ellenzék „elhagyná a 
régit”

A Veres Pál mögött álló, 
szövetséges ellenzéki képvi-
selőjelöltek is bemutatkoztak 
röviden, bár többeket közü-
lük már jól ismernek a mis-
kolciak – a legnagyobb tapsot 
a korábbi és jelenlegi szocia-
lista képviselők kapták. Egy-
kori alpolgármesterük, Mok-
rai Mihály a közbiztonságon 
javítana, az MSZP jelenlegi 
miskolci elnöke, Simon Gábor 
pedig annak a meggyőződésé-
nek adott hangot, hogy októ-
berben „változás fog bekövet-
kezni”. 

Többen kiemelték, hogy 
„jó gazdaként” dolgozná-
nak a városért. A legtöbb-
ször egyébként az elvándorlás 
megfékezése, az utak, járdák 
rendbetétele, a faültetés került 
szóba. A momentumos Szopkó 
Tibor történelmi esélyről be-
szélt, hogy felébresszék végre 
az alvó Miskolcot. Szilágyi Sza-
bolcs jobbikos képviselő pedig 
úgy fogalmazott: azért küldték 
az avasiak ringbe, hogy „bevi-
gyek egy gyomrost az arrogan-
ciának és a hatalmi gőgnek”.A 
gyurcsányista képviselők be-
mutatkozásának „diszkrét 
bája”, hogy hárman el sem jöt-
tek saját kampánnyitójukra.

Kalapozással kezdték a kampányt Veres Pálék 
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Tizenhét miskolci válasz-
tókörzetben biztosan indít 
jelöltet a korrupciómen-
tességet és javuló közbiz-
tonságot ígérő Mi Hazánk 
Mozgalom. 

– Fiatalok és nyugdí-
jas korúak, mérnök, tanár, 
szociális területen dolgozó 
szakember egyaránt erősíti 
sorainkat – jelentette be Pa-
kusza Zoltán. A Mi Hazánk 
Mozgalom polgármesterje-
löltje kiemelte, elsősorban 
azoknak a szavazóknak igye-
keznek alternatívát kínál-
ni, akik nemcsak a jelenlegi 
vezetőket akarják leváltani, 
hanem annak ellenzékét is. 
– Azokhoz is szólunk, akik 
nem akarják, hogy a 2002-
2010 közötti időszak gyur-
csányista politikusai és 

politikája jöjjön vissza Mis-
kolcra – tette hozzá. Rámu-
tatott: az elmúlt kilenc évben 
önkormányzati képviselő-
ként bebizonyította, hogy 
korrupciómentesen is lehet 
dolgozni politikusként. A 
mozgalom számára fontos 
a közbiztonság erősítése, az 
egészségügy és a városi inf-
rastruktúra fejlesztése, vala-
mint a közterületek gondo-
zása is.

Tizenhét körzetben már 
biztosan indulnak, a mara-
dék két választókörzetben 
még tárgyalnak a jelöltaspi-
ránssal. A sajtótájékoztatón 
bemutatkozott az 1-es vá-
lasztókörzetben induló Du-
zsik István, a 10-esben jelölt 
Hámori Zoltán, és a 13-as-
ban induló Lénárth Levente 
Richárd.

Biztos munka, biztos jöve-
delem, biztos jövő – ezek 
Fülöp József Istvánné, 
munkáspárti polgármester-
jelölt programjának főbb 
pontjai. 

Mielőtt rátért volna a prog-
rampontok ismertetésére, Fü-
löp József Istvánné mielőbbi 
gyógyulást kívánt a miskolci 
rendőrkapitány-helyettesnek. 
Reagált egyúttal a szocialis-
ta Varga László és a jobbikos 
Jakab Péter minapi sajtótájé-
koztatóján elhangzottakra is. 
Felvetette: az említett politi-
kusok vajon tettek olyan ja-
vaslatot az országgyűlésben, 
amivel a rendőrök intézkedé-
si jogkörét lehetne bővíteni?

A sajtótájékoztató témájára 
rátérve a Munkáspárt miskolci 
polgármesterjelöltje elmondta, 
szombaton átvették az ajánlóí-
veket, és meg is kezdték azon-
nal az aláírások gyűjtését város- 
és megyeszerte. Programjáról 
szólva kifejtette, a főbb jelsza-
vak: biztos munka, biztos jöve-
delem, biztos jövő. Hozzátette, 
ők harminc éve korrupciómen-
tesen politizálnak, éppen ezért 
„igazi baloldali változásra van 
szükség Miskolcon”.

Kifejtette továbbá, hogy to-
vábbi munkahelyeket kell te-
remteniés fontos, hogy Mis-
kolc itthon tudja tartani az 
embereket. – A volt gyárak 
parlagon hagyott területeit 
barnamezős beruházás kere-
tében hasznosítanánk. Olyan 
munkahelyek létrehozását 
támogatjuk, ahol garantáltan 
el tudnak helyezkedni a fris-
sen végzett miskolci diákok, 
hallgatók. A hipermarketek 
terjeszkedése helyett pedig a 

miskolci vállalkozók szaküz-
leteit támogatnánk, elsősor-
ban a belvárosban. Szeret-
nénk élhetőbbé tenni a várost 
– sorolta Fülöp József István-
né, aki képviselőtársaival to-
vább erősítené Miskolcon a 
közbiztonságot és nem zárkó-
zik el a polgármesterjelöltek 
közötti vitától sem.

Végül az ellenfelek jelölt-
jeinek is üzent: „mi, mun-
káspárti politikusok csak 
programok mentén vagyunk 

hajlandók vitázni. Semmilyen 
parttalan, egymást lejárató vi-
tában nem veszünk részt, vi-
szont ha kell, megvédjük ma-
gunkat”. – Többen próbáltak 
rávenni, hogy csatlakozzak 
Veres Pálhoz, támogassam őt. 
Annyit mondhatok: a Mun-
káspártnak, a jelöltjeinknek 
van saját programja. Becsü-
letesen dolgozó emberek va-
gyunk, mindent a kétkezi 
munkánkkal szereztünk meg 
– szögezte le.

Programot hirdetett a Munkáspárt

Kezd összeállni 
Pakusza csapata 
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Mélyen megrendített kollégám, Szepesi Sándor halála. Az elmúl-
ás pillanataiban kényszerítő erővel merül fel számtalan, koráb-
ban fel nem tett kérdés. Melyek a legfontosabb értékeink, meddig 
vagyunk terhelhetőek, hol vannak a határaink. Mi az, ami igazán 
számít. Sándor a munkájában nem ismert lehetetlent. Elhivatot-
tan teltek a napjai, rendíthetetlenül tette a dolgát és a maximumra 
törekedett. Bármikor számíthattam rá, mindig elérhető volt: késő 
este, hétvégén, ünnepnapokon. Sosem tűnt fáradtnak. Határozott 
véleménye volt a világ dolgairól és a szakmai kérdésekről, mindezt 
a maga sajátos stílusában, csendesen közvetítette felénk. Aki figyelt 
rá, sokat tanulhatott Tőle az újságírás írott és íratlan szabályairól, 
a média műhelytitkairól. Sokrétű tapasztalattal rendelkezett és pél-
daértékű hozzáállással, alázattal végezte a munkáját.  A felelősség, 
a munkabírás, ahogy a mindennapokat „vitte”, már-már hihetetlen 
volt. Nem tudott lassítani. 100%. Számára mindig ez volt a cél. Fél-
tem, féltettem, orvoshoz küldtem, kértem, vegyen ki pihenőt, lassít-
son cseppet. Sajnos az élet lassította le.

Néhány hete még arról beszélt, visszatér, amint lehet. Minden le-
hetőséget megadtam volna neki, hogy velünk legyen, hogy dolgoz-
hasson, írhasson, beleszólhasson, tanácsolhasson, okosabb legyen 
nálunk. Ez már nem adatott meg. Sándor elment. Az asztalán felhal-
mozott régi lapszámok, jegyzetek, szakirodalom, az oly sokat járatott 
kávés bögréje érintetlenül áll. Felfoghatatlan, ami történt. Ha enyhít-
heti valami az elvesztése feletti fájdalmat, talán éppen az, hogy az 
általa megkezdett munkát ugyanolyan magas színvonalon, kérlelhe-
tetlen precizitással és a legjobb eredményre törekedve fogjuk folytatni.

Szepesi Sándort a Miskolci Napló és a minap.hu felelős szerkesz-
tőjét, újságíróját a MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit 
Kft. saját halottjának tekinti. Gyászolom, gyászoljuk, fájó szívvel 
vettünk tőle búcsút, igazi búcsú nélkül. Isten veled, Sándor! Nyu-
godj békében!                                                              KOVÁCS VIKTOR

ÜGYVEZETŐ

Isten veled, Sándor! BÚCSÚZIK A FŐSZERKESZTŐ 

TÖBB MINT EGY ÍRÓASZTAL… 

Egy filmzenei koncerten 
egy ismerősömmel arról 
beszéltünk, hogy ő mindig 
megkönnyezi a Volt egy-
szer egy vadnyugat zenéjét, 
amit elhunyt hozzátartozó-
inak búcsúztatásán leját-
szottak. Akkor még nem 
tudtam, hogy pár nap múl-
va mennyire szívbemarko-
ló lesz a dal és az arra írt 
magyar szöveg: „Nem volt 
igazi hős, és nem volt túl 
erős…”. Sándor nem volt 
igazi hős, hétköznapi hős 
volt. Olyan, aki lehajolt az 
utcán, és kiflit, tejet adott 
a hajléktalanoknak. Elbe-
szélgetett velük a felkelő 
nap, az ébredő város csend-
jében és meghallotta, amit 
mondanak. Érzékeny volt 
a körülötte lévő világ rez-
düléseire. Ezeket a tapasz-
talásait publicisztikáiban 
osztotta meg az olvasókkal. 
Soha nem rejtette véka alá 
világlátását. Nem volt igazi 
társasági ember, a munká-
jának élt. Előtte nem lehe-
tett beérni a szerkesztőség-

be, és csak előtte lehetett 
távozni onnan. Kora 
reggeltől késő estig dol-
gozott. „Buta” telefon-
jával órákig képes volt 
telefonálni, információt 
gyűjteni. Az újság volt a 
kedvenc gyermeke. A 16 
oldalas heti kiadványt 
szinte teljes egészében ő 
maga állította össze. Az 
asztala most üres. A szá-
mítógépe, a jegyzetei po-
rosak, hónapok óta pi-
hennek. Visszavárta a 
kedvenc kávés csészéje, 
de csak egy hír jött. Mert, 
ahogy „nem volt igazi 
hős”, úgy „nem volt túl 
erős” sem. Bármennyire 
is úgy gondolta minden 
betegséggel megküzdhet 
pihenés nélkül, a gyil-
kos kórral vívott harcot ő 
sem élte túl.  Most – ezt 
soha sem szerette - nem 
ő tudósít, hanem saj-
nos róla szólnak a hírek. 
Nyugodj békében. 

MOLNÁR PÉTER,  
FŐSZERKESZTŐ

Szepesi Sándor idejének nagy részét a munkája 
töltötte ki. Zárkózott volt, de munkájában el-
hivatott és emberfeletti munkabírású. Kollégái 
így emlékeznek rá.   

– A 2010-es évek elején ismertem meg Sanyit. 
Már a próbaidőm alatt feltűnt csendessége, ön-
ként vállalt szerkesztőségi magánya. Emlék-
szem, volt, hogy órákra „eltűnt”; ment a sztori 
után. Ahogy az újságírót mindenki elképzeli: 
kapcsolataival egyeztetett, interjúkat jegyzetelt 
le, a terepen szívta magába a riporthoz szüksé-
ges benyomásokat, tapasztalatokat. Majd számí-
tógép mögé ült. Kávé a jobbján, jegyzetfüzet a 
balján. Egy szót sem szólt. Írt – írja róla Kujan 
István újságíró. – Önjárónak láttam, aki állha-
tatosságával, fegyelmezettségével, széles látókö-
rével mutatott példát nekünk, fiatalabbaknak. 
Teltek az évek, jóban voltunk, kiállt értem, de 

a magánéletébe soha nem avatott be. Ezt nem 
vettem zokon, tiszteltem benne, hogy van, amit 
megtart magában.

– Amikor elkezdtem a sajtófotózást, nagyon 
sokat jártunk együtt – emlékszik vissza Juhász 
Ákos fotóriporter. Munkatársként lelkiismeretes 
kolléga volt. Tömegközlekedett, beszélgetett az 
utca emberével, sokszor mesélte, mit hallott a vil-
lamoson, mit meséltek a boltban vagy a piacon. 
Szinte mindennap késő estig dolgozott. Az volt az 
érzésünk, hogy az ő műszakjának sosincs vége. 

Mocsári László fotóriporter 1988-ban kezdett 
fotózni, akkoriban sok koncerten készített felvé-
teleket, többek között a miskolci metálzeneka-
rok fellépései érdekelték. – Szepesi Sanyival sokat 
beszélgettünk ezekről a régi időkről – emlékszik 
vissza Mocsári László. – Nagyon szerette az ak-
kori magyar metált, ezt a korszakot és például a 
Pokolgépet. Sokszor felidéztük együtt azokat az 

éveket, a magyar zenei világ meghatározó kor-
szakát. Ezek voltak a közös pontjaink, de gyakran 
kérdezett erdélyi utazásaimról is. Nekem ezek a 
beszélgetések maradnak meg leginkább. 

– Szívós ember volt, aki nagyon jól állta a sarat. 
Ezt lehetett látni a napi munkája során is, hogy 
bírja a terhelést. Így emlékszik vissza rá Parai Ro-
land, webszerkesztő. – Nagyon sok követelmény-
nek, szempontrendszernek kellett megfelelnie, 
ezt szemmel láthatólag jól viselte. Nem lehetett 
rajta látni soha, hogy stresszes lenne. Titokzatos 
ember volt, érvényes rá a zárkózott jelző, magából 
keveset adott, keveset hallottunk a személyes ol-
daláról, valójában tényleg csak közéleti dolgokról 
vagy szakmáról beszélgettünk.

– Csak a munkahelyén ismertük, semmi más-
ba nem engedett bepillantást. Muntyán Ber-
nadett szerint Szepesi Sándor nem szerette a 
semmittevést. – Egyszer beteg lettem, egy na-

pot voltam csak otthon, mire Sanyi nevetve azt 
mondta nekem másnap: „Te is olyan vagy, mint 
én, nem szeretsz tétlenkedni, beteg lenni, neked is 
ez az igazi büntetés.” – És valóban, egy percet sem 
hiányzott, korábban egyetlen napot sem töltött 
távol a szerkesztőségtől. Nem lehetett úgy belép-
ni a minap.hu portálra sem – napszaktól függet-
lenül –, hogy ne legyen Sanyi már bejelentkez-
ve. Az elmúlt években kétszer ment el korábban, 
mint én, vagy mint bárki más. Általában ő lépett 
ki utoljára a szerkesztőség ajtaján… néha még 
most is olyan érzésem van, ha az asztalára nézek, 
mint aki kávéval és narancsos üdítővel a kézben 
ellenőrzi, milyen címet adtam a cikkemnek.

Szepesi Sándor halálhíre hírtelen jött, nem 
gondoltuk volna, hogy többé már nem lépi át a 
szerkesztőség küszöbét. Íróasztala érintetlenül áll 
a sarokban, papírokkal, kis jegyzetekkel, régi új-
ságokkal borítva. És mi emlékezünk...

Míg Hámor környékének a vas és acél, a hutatelepüléseken az 
üveggyártás volt a meghatározó ipari tevékenység. Répáshu-
ta ma is őrzi a nevében az ősi mesterséget, de Bükkszentlász-
ló és Bükkszentkereszt szintén hutatelepülések voltak, előbbi 
Ó-, utóbbi Újhuta néven. A két falut 1938-ban és 1940-ben 
keresztelték át mai nevükre, Bükkszentlászló a templom vé-
dőszentjéről kapta nevét.

De mi az a hutázás? A huta 
a német Hütte szóból ered, 
olyan kemencét jelent, amely-
ben valamilyen ipari tevé-
kenységet végeztek. Régies 
elnevezésében hasonlít a ko-
hóhoz, ahol vasat, acélt és más 
fémeket olvasztottak. Tárgyalt 
területünkön főként az üveg-
gyártásra használt kemence-
ként terjedt el a kifejezés. 

A tevékenységet jellemző-
en szlovák nemzetiségűek vé-
gezték, de lengyelek és magya-
rok is foglalatoskodtak vele. A 
néphagyomány szerint a Fel-
vidékről származó mestere-
ket a Rákóczi-szabadsághar-
cot követően, száműzetésként 
költöztették a Bükkbe, mert 
ezen a területen kevés a ter-
mőföld és a víz, télen szinte 
egyetlen nagyobb településre 
sem lehetett eljutni. Mivel a 
diósgyőri koronauradalom a 
minőségi üvegek felvevő pia-
cává vált, így a "büntetésből" 

végül komoly ipari tevékeny-
ség lett. A szlovákok üveg-
hutákat létesítettek, először a 
mai Bükkszentlászló terüle-
tén, a mellette épült falvat pe-
dig Hutának kezdték nevez-
ni, majd a Bükkszentkereszt 
melletti huták kialakulásával 
különült el Ó- és Újhuta 1755 
körül. Mindkét falu a mai na-
pig őrzi nyelvi hagyományait, 
ahogy a környékbeli helyne-
vek is. Később azonban mind-
két terület kimerült, így 1790-
ben a Gyertyán-völgyben 
hoztak létre újabb üveghutá-
kat a helyiek, a terület pedig 
később Répáshuta néven vált 
ismertté.  A Bükk-hegység kis 
erdei üveghutáinak legértéke-
sebb termékei az általános eu-
rópai formakincstől független 
formavilágot képviselő kéz-
műves termékek voltak. Ezek-
hez pedig az üveget magát a 
helyszínen található homok-
ból vagy kellően előkészített 

kavicsból, kőből mész, hamu-
zsír hozzáadásával, majd ezen 
anyagok kemencében történő 
hevítésével állították elő. Ez 
a nagyszerű mesterség a 19. 
század végére – mint iparág 
– megszűnt, de a hivatást né-
hányan még egy generációval 
később is művelték. 

A bükki túránk végéhez 
érve álljon itt még néhány 
helynév és azok rendkívül ér-
dekes magyarázata. A Szent-
lélek melletti Köpűs elnevezés 
méhészkedésre utal, a köpű 

ugyanis régi típusú méhkap-
tárat jelent.  

A fokozottan védett, lezárt 
cseppköves Balekina-barlan-
got 1979-ben tárták fel a Mis-
kolci Egyetem hallgatói. A 
műszaki egyetem diákjai ba-
lekinának az elsőéves, balek-
keresztelőn átesett hölgyeket 
nevezték.

Hangzatos névvel rendel-
kezik a szintén Szentlélekhez 
közeli Arany-lépcső. A szik-
lás, meredek hegyoldal elne-
vezéséhez a környékbeliek 

szintén egy legendát kötnek, 
miszerint a szentléleki kastély 
ura csak azzal a feltétellel adta 
lányát a gazdatiszthez, hogy 
az aranyból lépcsőt épít a Há-
mori-tótól a kastélyig. Ahogy 
a kastély, úgy annak ura sem 
létezett, nem beszélve arról, 
hogy azok a bizonyos lépcsők 
sincsenek aranyból. Szentlé-
leket hivatalosan Bükkszent-
léleknek nevezik, megkülön-
böztetve azt pilisi párjától, 
Pilisszentlélektől. Ugyanígy 
létezik Bükkszentkereszt és 
Pilisszentkereszt is. 

A Dolka-hegy északi oldalán 
található Büdös-pest barlan-
got nem azért hívják így, mert 
a helyiek ilyen módon akarták 
kifejezni utálatukat a főváros 
felé. Elnevezése az egykor itt 
fakadó, kellemetlen szagú víz-
forrásra utal. A pest szó jelen-
tése pedig egyszerűen barlang. 

Az Udvarkő-barlang nem 
egy hagyományos értelemben 
vett barlang, ugyanis a Bükk-
ben gyakran előforduló víz-
nyelő barlang (másik nevén 
töbör) beszakadásából jött lét-
re. Különleges kinézete miatt 
Dante poklának is nevezik.

A rétnek, tetőnek, hegynek 
is nevet adó Ortás régies szó-

használata az irtásnak, hiszen 
itt a 18. században komoly er-
dőirtást végeztek. Szerencsé-
re mára már visszanyerte régi 
formáját.

A Bükkben több, lápa vég-
ződéssel ellátott helynév talál-
ható. Ha Fehérkőlápát vesszük 
alapul, nevében a lápa szócska 
egykori vízfolyásos völgyek se-
kély maradványát jelöli, míg a 
„fehérkő” előtag az itt kiemel-
kedő sziklaszírt kövének fehér 
színére utalva keletkezett.  

A lillafüredi Lencsés-for-
rás környékén csapadékosabb 
időben pangó víz, mocsár ala-
kul ki, legjellemzőbb növénye 
a békalencse, így ezt a terüle-
tet Lencséstónak nevezik.  

Bár nem hivatalos magya-
rázat, de szomorúbb apropója 
van a Zsidó-rét elnevezésnek. 
1944-ben ugyanis a nyilasok 
kivégzéseket tartottak a terü-
leten. A sajátos mikroklímájú 
tisztás keletkezése a többi bük-
ki réthez hasonlóan a 18. szá-
zad második felére tehető, az 
iparosodás fűtőanyag igényeit 
kielégítendő (üveghuták, vas-
hámor), kitermelték az itteni 
területet borító bükkösöket.

NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

MESTERSÉGEM CÍMERE: A HUTÁZÁS (MISKOLC HELYNEVEI 4. RÉSZ)



Az idén ötvenéves James Bond 
remekmű, az Őfelsége titkosz-
szolgálatában gálavetítésére, 
közönségtalálkozóra és a Cine-
Fest Életműdíját átvenni érke-
zik Miskolcra George Lazenby. 

George Lazenby 1939-ben 
született az ausztráliai Goul-
burnben. Ő volt az, aki az isme-
retlenségből előlépve, a hivatalos 
James Bond filmek világában 
váltotta a szerepben Sean Con-
neryt.  Az Őfelsége titkosszol-
gálatában című, Peter Hunt 
rendezte darab 1969-es premi-
erje előtt azonban közölte: hi-
ába kapott összesen hét filmre 
szerződést, nem játssza el többet 
őfelsége titkos ügynökét. Egy-
szeri James Bondként, George 
Lazenby az alakításával hozzá-
járult az Őfelsége titkosszolgá-
latában kultikus filmtörténeti 
státuszához: nem mellékesen az 
idén ünnepeljük a mű ötvene-
dik évfordulóját, és Mr. Lazenby 
nyolcvanadik születésnapját.

James Bondot és a nemzetközi 
sztárlétet maga mögött hagyva 
George Lazenby inkább az euró-
pai filmművészetet választotta. 
1971-ben leforgatta Cy Endfield 
rendezővel az Universal  Soldier 
című művet, melyet a színész 

egyben forgatókönyvíróként is 
jegyez. Ezt követte az 1972-ben 
bemutatott, ma már szintén 
klasszikus, Aldo Lado rendezte 
giallo: a Ki látta őt meghalni? 

Egy évvel később Hong Kong-
ban Bruce Lee és Raymond 
Chow producer invitálására le-
szerződött három filmre a hí-
res Golden Harvest stúdióval, 
Lee-vel tervezett közös filmjük 
azonban a harcművész-színész 
váratlan halála miatt nem való-
sulhatott meg. Három filmet így 
is lefogatott Ázsia álomgyárá-
ban, ezek közül a legsikeresebb a 
The Man From Hong Kong volt 
1975-ben. Miután Ausztráliá-
ban is dolgozott, a hetvenes évek 

végén Hollywoodba költözött, 
ahol olyan rendezőkkel dolgo-
zott együtt, mint Peter Bogda-
novich és John Landis.

Nagyon kevés olyan film-
csillag létezik a világon, akik-
nek szakmai döntései, egyéni 
sorsa és az élete teszik pop-
kulturális ikonná. Erről a je-
lenségről, illetve arról, hogyan 
lett egy ausztrál autószerelőből 
a világ legfontosabb moziikon-
jának, James Bondnak – sokak 
szerint leghitelesebb – meg-
formálója, Josh Greenbaum 
író-rendező készített dra-
matizált dokumentumfilmet 
 Becoming Bond címmel, mely 
a SXSW filmfesztiválon, több 

elismerés között, megkapta a 
közönségdíjat.

A 16. CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivál kö-
zönsége szeptember 19-én lát-
hatja a Ki látta őt meghalni? 
című alkotást, másnap pedig 
az Őfelsége titkosszolgálatában 
című film Magyarországon elő-
ször látható digitálisan felújított 
4K változatban. A vetítést kö-
vetően a közönség személye-
sen is találkozhat, beszélgethet 
George Lazenbyvel. Szeptem-
ber 20-án a színész nyilvános 
mesterkurzust is tart a fesztivá-
lon, 21-én pedig a záró ünnep-
ségen adják át a CineFest élet-
műdíját George Lazenbynek.

Hivatalosan is megkezd-
te 2019/2020-as zenei 
évadát a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar. Az előző 
évad igazán tartalmasan 
zárult, és ugyancsak ez a 
sokszínűség és tartalmas-
ság jellemzi a következő 
szezont is.

A Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar hangversenye-
it mindig nagy érdeklődés 
övezi Miskolcon, de a hazai 
és nemzetközi zenei színté-
ren is erős alapokat tettek le 
az elmúlt években. - A Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar a 
városépítés egyik meghatá-
rozó szereplője, mert hiába 
a sok szép beruházás, ha az 
új épületek nem telnek meg 
lélekkel, zenével – mond-
ta Alakszai Zoltán jegyző a 
Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar évadnyitó társulati 
ülésén. Hozzátette: nagyon 
fontosnak tartja a város és a 
zenekar kapcsolatát, ami az 
utóbbi időben egyre erősö-
dik, s a városvezetés igyek-
szik az együttes munkájához 
minden feltételt megterem-
teni a továbbiakban is.

– Nagy öröm számunkra, 
hogy bérleteink értékesítése 

növekedést mutat. Nyolc-
van százalékát már eladtuk, 
ami húsz százalékkal több, 
mint két-három évvel ez-
előtt – mondta a zenekar 
ügyvezetője, Szászné Pónuzs 
Krisztina. Kiemelte: a mis-
kolci bérletes hangverse-
nyek mellett egyre több bér-
leten kívüli hangversenyen 
is tapsolhat a zenét kedve-
lő publikum, nemcsak Mis-
kolcon, hanem a régióban 
egyaránt. Ennek ékes bizo-
nyítéka, hogy bár hivatalo-
san csak hétfőn nyitották 
az évadot, de augusztusban 
már két telt házas koncertet 
adtak Encsen és Edelényben.

Antal Mátyás, a zenekar 
művészeti vezetője kiemelte, 
a kulturális kormányzatnak 
egészen konkrét elképzelései 
vannak a kulturális, azon be-
lül is a komolyzenei együtte-
sek működéséről. Egyelőre 
még a tervezési folyamatban 
tartanak, de az már tisztán 
látszik, hogy újszerű felada-
tok is várnak a zenekarok-
ra, amelyek meghatározzák 
majd a támogatás mértékét. 
A társulati ülés után a zene-
kar már meg is kezdte a pró-
bát a vasárnapi budapesti 
koncertre.
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James Bond Miskolcra jön

Prof. dr. Végvári Lajos 
(1919. augusztus 28. - 2004. 
május 29.) művészettörté-
nész, városunk díszpolgára, 
mintegy ötven művészet-
történeti könyv szerzője, 
1971-től élt Miskolcon ha-
láláig. 

Tudományos munkássá-
gának fő területe a festészet 
volt. Munkácsy Mihályról 
több könyvet is írt, elkészí-
tette képeinek gyűjteményes 
katalógusát. Jelentős fotóel-
méleti munkássága mellett 
a diaporáma műfaj „atyja-

ként" is tisztelik. Volt a Fő-
városi Képtár igazgatója, 
a Szépművészeti Múzeum 
igazgatóhelyettese, a Ma-
gyar Képzőművészeti Főis-
kola művészettörténeti tan-
székének vezetője. Előadott a 
Debreceni, a Pécsi és a Mis-

kolci Egyetemen is. A mis-
kolci Herman Ottó Múzeum 
tudományos munkatársa-
ként összegyűjtötte, majd 
létrehozta a Miskolci Képtá-
rat. Az évforduló alkalmából 
tisztelettel gondolunk pozi-
tív, színes személyiségére.

100 ÉVE SZÜLETETT VÉGVÁRI LAJOS

Elindult az új évad

SALKAHÁZI PROGRAM 2019 
Miskolc

Az előadás miskolci nyugdíjasoknak ingyenes, de belépés csak regisztrációs jeggyel lehetséges.  
Jegyek a készlet erejéig átvehetők a Miskolci Galériában (Rákóczi u. 2.,  

bejárat a Széchenyi utca felől) személyi igazolvány és miskolci lakcímkártya bemutatásával, 
 az alábbi időpontokban: 2019. SZEPTEMBER 9., 10., 11. (HÉTFŐ, KEDD, SZERDA),  

mindhárom nap 9.00-13.00 ÓRÁIG!  
Egy személynek legfeljebb két jegyet tudunk biztosítani, de a személyi azonosságot  

a második jegy esetében is ugyanúgy igazolni kell!

2019. szeptember 21., 22., 19.00 

LUXEMBURG GRÓFJA  
Miskolci Nemzeti Színház
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MIHŐ – 50 éve a lakosság szolgálatában – 1. rész

Az ipari távhőellátás Magyar-
országon az 1950-es évek ele-
jén kezdődött, majd a lakossá-
gi-kommunális távhőellátás az 
1960-as években a szociális 
célú állami lakásépítési prog-
rammal vette kezdetét.

Távhőszolgáltatás kialakulá-
sa 1969-1979

A hatvanas években a 
központi népgazdasági, il-
letve tanácsi tervezési 
gyakorlatnak megfelelő-
en ötéves tervek szerint 
készült Miskolc lakásál-
lományának fejlesztése. 
Tervezési ciklusonként kb. 
tízezer panellakásnál, illet-
ve közületi és intézményi 
egységnél merült fel igény-
ként a távhőszolgáltatás, 
mely szükségessé tette 
a hőbázis fejlesztését is. 
A házgyári technológiá-
val készült épületek fűté-
sét elsősorban a távfűtési 
rendszer létrehozásával le-
hetett és kellett megolda-
ni, így rohamos fejlődésnek 
indult a távhőszolgáltatás.

Az első távfűtéssel kapcso-
latos megállapodás aláírása 

Nagy, összefüggő lakó-
telepek létesültek az Ava-
son, Diósgyőrben, a Győri 
kapuban és a belvárosi 
területeken. Miskolcon a 
távfűtéssel kapcsolatos 
első esemény az 1967. ok-
tóber 16-i megállapodás 
aláírása volt . Ekkor rögzí-
tették a város és a Lenin 
Kohászati Művek (LKM) 
vezetői, hogy a távfűtés-
hez szükséges hőenergi-
át az LKM hőbázisa bizto-
sítja.

Az első távfűtött lakóépületek
Az 1960-as évektől köz-

ponti fűtésű lakóépületek 

– melyek ugyan még nem 
jelentettek távfűtést – már 
léteztek a városban. Miskol-
con az első távfűtött lakó-
épület a Vörösmarty úton 
volt, melyet az 1969. októ-
berében üzembe helyezett 
Mester úti kazánházból lát-
tak el fűtéssel és melegvíz-
zel, majd az épületet néhány 
év múlva a terjeszkedő bel-
városi városrész távvezeté-
kére kötötték.

Itt tanulta meg a táv-
hőszakma minden szerep-
lője – tervező, beruházó, 
kivitelező, üzemeltető, és 
nem utolsó sorban a lakó is 
– a távhőszolgáltatás alap-
jait.

Az első zöld gondolatok - 
környezetvédelem

1972-ben épült fel az LKM 
területén egy 58 megawatt 
teljesítményű kazánház, 
mely ről 1972. december 
9-én a Déli Hírlap így tudósí-
tott: 

A hetvenes évek köze-
pén, állami nagyberuházás 
keretei között létrejött a 
Tatár utcai Városi Fűtőmű, 
mely az LKM tevékenysé-
gének melléktermékeként 
megjelent kohógázra épült, 

melynek kettős pozitív ha-
tása volt. Egyrészt jelen-
tősen csökkent a környezet 
szennyezése, valamint a ká-
rosanyag kibocsátás. Más-
részt nem volt elhanyagol-
ható a tüzelőanyagnál elért 
költségmegtakarítás mér-

téke sem, amely az állami 
ártámogatással együtt igen 
vonzóvá tette a távhőszol-
gáltatást.

Mégis státuszszimbólummá 
vált…

A miskolci távfűtéses la-
kásállomány az 1960-70-
es évek többnyire államilag 
finanszírozott lakásépítési 
koncepciójának eredmé-
nye. Az épületek, lakások 
fűtésének műszaki megol-
dása nem vette figyelem-
be a fogyasztói igényeket 
és az energiatakarékossá-
got. Az olcsó energia idő-
szakában nem volt sza-
bályozható a felhasznált 
hőenergia mennyisége. 
Mégis elmondhatjuk, hogy 
ebben az időszakban – a 
lakásszám felfutását, a fej-
lesztést és egyéb más té-
nyezőket tekintve – a szak-
ma jelentősen fejlődött, a 
városokban státusszimbó-
lummá vált, és az állami 
árkiegészítésnek köszön-
hetően a legolcsóbb fűté-
si megoldást jelentette a 
távfűtés.

Központosított fűtésű fo-
gyasztók a távhőszolgálta-
tást megelőzően már hosszú 
évek óta léteztek Miskolcon. 
Ezt a tevékenységet a Miskol-

ci Ingatlankezelő Vállalat (MIK) 
látta el, emiatt az 1969-től in-
duló távfűtés működtetését 
is a MIK Gépészeti Osztály, ké-
sőbb Hőszolgáltatási Főosz-

tály látta el. A nagy lakásszám 
miatti üzemeltetési, fejleszté-
si feladatok viszont egy tiszta 
profilú, megyei szintű szakvál-
lalat létrehozását igényelték.

A miskolci távhőszolgál-
tatás történetében mér-
földkövet jelentett a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Távhőszolgáltató Vállalat, is-
mertebb nevén a BORSOD-
TÁVHŐ megalakulása.

1979. január 1-jétől a me-
gyei vállalat 10 település 
– Miskolcon kívül Ózd, Ka-
zincbarcika, Tiszaújváros, Sá-
toraljaújhely, Sárospatak, Sa-
jószentpéter, Putnok, Emőd, 
Mezőkövesd – távfűtött la-
kásainak és intézményeinek 
fűtését és használati me-
legvíz-szolgáltatását látta el, 
több mint 10 éven át.

1969 – 1979
Kedves Olvasónk! Játékra hívjuk!

A Mester úti kazánház épülete  
a Vörösmarty u. 34-44 épülettel

A BORSODTÁVHŐ első, József Attila utcai székhelye

A MIHŐ Kft. működésének 50. évfordulója alkalmából cikk-
sorozatot indítunk, amely tíz éves periódusokban mutatja 
be a miskolci távhőszolgáltatást. Az öt héten át megjele-
nő írásokat érdemes figyelemmel kísérni, mert a sorozat 
zárásaként, 2019. október 5-én játékot hirdetünk, amelyen 
4 személyes vacsorameghívást nyerhetnek. További infor-
máció játékunkról a www.miho.hu oldalon! 

Kedves Olvasónk!
Jövő héten a miskolci 
távhőszolgáltatás törté-
netének következő feje-
zetét, az 1979-89 közötti 
időszak fejlesztéseit mu-
tatjuk be. Tartson velünk 
akkor is! 

Ahhoz, hogy tanulóbérlettel 
utazz az MVK Zrt. járatain, 
érvényes diákigazolványra 
vagy – ennek hiányában – 
oktatási igazolásra van szük-
séged. A tanulóbérleted csak 
ezzel együtt érvényes. 

A bérletszelvény tehát ön-
magában nem használható 
utazásra, ezért kérünk, minden 
esetben tartsd magadnál ér-
vényes diákigazolványod vagy 
oktatási igazolásod. A bérletre 
a diákigazolványod vagy a ta-

nulói azonosító számodat kell 
ráírni, méghozzá tollal. Más 
dokumentummal – például is-
kolalátogatási igazolással vagy 
hallgatói jogviszony igazolás-
sal – a tanulóbérlet nem érvé-
nyes.

Mit tegyek, ha még 
nem készült el a 
diákigazolványom?

Az, akinek tanulói jogviszo-
nya fennáll, viszont a diákiga-
zolványa még nem készült el, 
utazási kedvezményét az ok-
tatási igazolással bizonyíthat-
ja, ami tulajdonképpen egy 
ideiglenes diákigazolvány. Az 
oktatási igazolást kérésedre a 
tanintézmény kiállítja, és 60 
napig érvényes.

Milyen igazolványszámot 
írjak a bérletemre, ha még 
nincs diákigazolványom?

Diákigazolvány hiányában 
az oktatási igazolás 3. c) pont-
jában szereplő (11 számjegyű) 
tanulói azonosító számot írd 
rá a bérletszelvényedre.

Mit írjon, akiknek se 
diákigazolványa, se 
oktatási igazolása, és így 
száma sincs?

Ez akkor fordulhat elő, ha 
általános iskolás, elsős gyer-
mekről van szó. Azoknak az 
első osztályba induló kisisko-
lásoknak a bérletszelvényére, 
akiknek még sem diákiga-
zolványuk, sem oktatási iga-
zolásuk nincs, kérjük, hogy 

a gyermek nevét és születési 
évét írják rá.

Kell-e bérletszelvényt 
cserélni, ha időközben 
megérkezik a 
diákigazolványom?

Amennyiben hó közben ér-
kezik meg a diákigazolvány, a 
már korábban megváltott bér-
letszelvényt nem kell kicserél-
ni, hogy a diákigazolvány szá-
ma kerüljön rá, mert a bérlet az 
oktatási igazolással is érvényes.

Levelezős hallgatóként 
jogosult vagyok-e a 
tanulóbérletre?

Az utazási kedvezményekről 
szóló kormányrendelet értel-
mében a helyi közlekedésben a 

levelező tagozatos hallgatókat 
a tanulók utazási kedvezménye 
nem illeti meg, így ők tanuló-
bérlet helyett kizárólag általá-
nos bérlettel vagy vonaljeggyel 
utazhatnak.

Mikortól érvényes 
a szeptemberi 
tanulóbérlet?

A szeptember havi tanuló-
bérlet szeptember első napjától 
október 5-én 24 óráig érvényes. 
A hóközi bérletek tetszőle-
ges kezdőnappal válthatók, az 
adott hónap adott kezdőnap-
ján 0 órától a következő hónap 
azonos napját megelőző nap 24. 
órájáig érvényesek (például au-
gusztus 30-án 0 órától szeptem-
ber 29-én 24 óráig).

HASZNOS INFORMÁCIÓK DIÁKOKNAK
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„A Miskolci Egyetem év-
tizedek alatt számos nagy 
elmét adott a hazai olaj- és 
gáziparnak és sok jelenlegi 
kollégánk is az intézmény-
ben tanult” – mondja Herná-
di Zsolt, a MOL-csoport el-
nök-vezérigazgatója, akinek 
tevékenységét – mely hozzá-
járul mind a város, mind a 
felsőoktatás fejlődéséhez – 
Az Egyetemért – A Városért 
díjjal jutalmazták.

Hernádi Zsolt a Közgazda-
ságtudományi Egyetem el-
végzése után az Unicbanknál 
(ma Raiffeisen) helyezkedett 
el, majd a Kereskedelmi és 
Hitelbank Rt.-nél dolgozott, 
ahol többek között a cég ve-
zérigazgató-helyettese volt. 
Ezt követően hét éven át a 
Magyar Takarékszövetkeze-
ti Bank Rt. vezérigazgatója-
ként, illetve igazgatósági tag-
ként tevékenykedett, valamint 
a Magyar Bankszövetség el-
nökségének tagja volt. 1999 
februárjától a MOL Nyrt. 
igazgatóságának tagja, 2000 
júliusában az igazgatóság el-
nökévé választották. Egy év-
vel később a MOL-csoport el-
nök-vezérigazgatója lett.

A MOL-csoport több szállal 
is kötődik a városhoz, a régió-
hoz. – A közelben található a 
MOL petrolkémiai központ-

ja, a tiszaújvárosi MPK, amit 
a miskolciaknak aligha kell 
bemutatni. Gázszállító társa-
ságunk, az FGSZ egyik terüle-
ti központja pedig Miskolcon 
van – részletezi.

A cég a Miskolci Egyetem 
fontos partnere és támoga-
tója a megyében. Régóta tart 
a stratégiai együttműködés, 
melynek keretében anyagilag 
is támogatják az intézményt, 
ahol több MOL-os szakem-
ber oktat. A vállalat 2014-ben 
MOL Intézeti Tanszéket alapí-
tott a Műszaki Földtudomá-
nyi Karon, ami bizonyíthatja, 
hogy a felek együttműködése 
kiváló példája a felsőoktatás 
és az ipar kooperációjának. 
Hasonlóképp, az MPK is szo-
ros kapcsolatot ápol a Gépé-
szmérnöki és Informatikai 
Karral. – Partnerségünkkel 
lehetőséget teremtettünk a 
fiataloknak arra is, hogy az 
egyetemen megszerzett el-
méleti tudásukat gyakorla-
ti tapasztalattal egészítsék ki; 
tavaly elindítottuk az Msc du-
ális képzési programunkat is, 
amelyben – többek között – az 
egyetem vegyipari gépészmér-
nöki képzésének 4 hallgatója 
is részt vett – emeli ki.

A MOL-csoport ráadásul 
nem csupán a Miskolci Egye-
tem fejlődését mozdítja elő, 
hanem Miskolc gazdasági fej-

lődéséhez is hozzájárul: mun-
kát ad a város és a térség pol-
gárainak. Hernádi Zsolt ezen 
felül elősegítette a közelmúlt-
ban egy új cég idetelepülé-
sét is: a 2018-ban – Miskolc 
Déli Ipari Parkjában – autó-
ipari szerszámgépgyárat lét-
rehozó Spinto Hungária Kft. 
egyik tőkebefektetője. Mind-
emellett családilag is kötődik 
Miskolchoz, hiszen édesapja 

Görömbölyön született és élt 
20 éves koráig.

Hernádi Zsolt Miskolchoz 
és a Miskolci Egyetemhez 
egyaránt kötődik, tevékeny-
sége révén hozzájárul mind a 
város, mind pedig a felsőok-
tatási intézmény fejlődéséhez 
és felemelkedéséhez. Munká-
ja elismeréseképpen méltó a 
Az Egyetemért – A Városért 
díjra.

Ő készíti a „A világ leg-
jobb cipőjét”. Kovács J. At-
tila cipészmester – külön-
leges cipőinek és szakmai 
tudásának köszönhetően – 
számos díjjal büszkélked-
het. Mostantól egy újabb 
hazai elismerés is megille-
ti: a BOKIK Szentpáli Ist-
ván díjasa lett. 

Nagyváradon született és 
nevelkedett, gyakorlatilag 
a családi cipészműhelyben 
nőtt fel, ahol megszerette 
ezt a mesterséget minden 
szépségével és nehézségével 
együtt. – Családunkban a 
mesterfogások apáról fiúra 
szálltak évtizedeken át. Re-
mélem, hogy az összegyűj-
tött tapasztalatot és tudást, 
egyszer majd én is tovább-
adhatom gyermekeimnek” 
– vallja Kovács J. Attila ci-
pészmester, a kamara kéz-
műves tagozatának elnöke.

Saját vállalkozását 1991-
ben alapította, folytatva a 
családi hagyományt: ma-
radt a kaptafánál. A szakma 
egyik legrangosabb verse-
nyén, a Wiesbadenben há-
romévente megrendezett 
Kézműves Cipőkészítők 
Európai Bajnokságán 2016-
ban három aranyérmet, és 
„A világ legjobb cipője” dí-
jat is elnyerte. 2019-ben a 
wiesbadeni Európa-bajnok-

ságon négy nevezett cipőjé-
vel négy aranyérmet és egy 
különdíjat nyert. Kovács J. 
Attila ennek és a korábbi 
években megszerzett győ-
zelmeinek köszönhetően 
az európai bajnokság törté-
netének legeredményesebb 
versenyzője. 

Kimagasló teljesítmé-
nyét a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara 2014-ben, a 
Kamara Napján a „Gazda-
ság Szolgálatáért” díjjal is-
merte el. A „Magyar Kéz-
műves Remek” pályázaton 
az elmúlt öt évben elnyerte 
a „Kézműves Remek” díjat, 
2018-ban átvehette a „Re-
mekek Remeke” elismerést 
és „Elnöki Aranyéremben” 
is részesült.

A FELSŐOKTATÁS ÉS AZ IPAR  
KOOPERÁCIÓJA

Maradt a kaptafánál, 
de túl is nőtt rajta

Hirdetés

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



Mezőkövesdi győzelmet ho-
zott a borsodi rangadó negye-
dik fordulója.

Alaposan megváltoztatta az 
előző forduló kezdő 11-ét a 
hazai szakvezető, Brkovic eltil-
tás, Adukor és Polgár pedig sé-
rülés miatt nem szerepelhetett. 
Aztán a 13. percben Prosszer 
törhetett kapura, aki kihagyta 
az ordító ziccert, szemben áll-
va a kapussal. A félidő végén 
aztán Shestakov fejese jelen-
tett veszélyhelyzetet, de ekkor 
sem változott az eredmény. A 
második félidőben kiütötték 
ellenfelüket a mezőkövesdiek. 
Az 50. percben egy szélről ér-

kező labdát Nagy fejelt a hazai 
kapuba, majd az 55. percben a 
rosszul védekező piros meze-
sek védelme mögé mélységből 
érkezett, így szabályos gólt ért 
el Karnitsky, ezzel 0-2-ra mó-
dosítva a mérkőzés állását. A 
66. percben pedig a remek for-
mában játszó Cseri szabadrú-
gásból alakította ki a végered-
ményt: DVTK – Mezőkövesd 
0-3. 

– Az első félidőben picit 
tompábban játszottunk, en-
nek meg lehetett volna a böjt-
je, de hál’ Istennek nem lett. 
Úgy gondolom, a második fél-
idő alapján megérdemeltük a 
győzelmet – nyilatkozta Kuttor 

Attila, a Mezőkövesd vezető-
edzője. 

A hazai szakvezető termé-
szetesen a mérkőzést eldöntő 
második félidei eseményeket 
boncolgatta értékelésében. - A 
legnagyobb probléma az első gól 
volt. Nagyon lassan mentünk át 
védekezésbe, megtörtént a be-
adás és elvesztettük, nem tud-
tuk levédekezni az érkező em-
bert. Ebből született az első gól. 

A Mezőkövesd egy olyan csapat, 
hogy ha meg tudják szerezni a 
vezetést, utána nagyon veszélye-
sek, szervezettek, nehéz őket át-
törni és utána tudták játszani já-
tékukat. A gólok után már nem 
voltunk megfelelő pozíciókban 
a pályán, de az első gól volt a 
legfontosabb a háromból, mert 
utána tudta játszani játékát az 
ellenfél – sorolta a vereség okait 
Fernando Fernandez. 
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Hármat kapott a borsodi rangadón 
a Diósgyőr

Hirdetés

A komoly műté-
ti beavatkozást 
követően újra 
edzésbe állt Ger-
csák Szabina. A 
sportoló egyre 
komfortosab-
ban érzi magát 
a tatamin és a 
tervek szerint 
szeptemberben 
tér vissza sport-
ága nemzetközi 
színterére. 

A nagyon ko-
molyan vett, szi-
gorúan betar-
tott gyógytornák 
után már erősít, 
és egyre több időt 
tölthet edzések-
kel a magyar válogatott és a 
DVTK fiatal klasszisa. A 70 
kg-ban versenyző miskolci 
sportoló érzi: a szervezetét 
ért terhelés utáni tapaszta-
latok alapján már szinte ké-
szen áll a folytatásra. 

– Szeretnék már tényleg 
élesben versenyezni. Ehhez 
még sok munka kell, de van 
egy láthatatlan kitűzött cél. 
Ha minden rendben lesz, ak-
kor szeptember végén már 
indulok egy Grand Prix-n – 
nyilatkozta Gercsák Szabina.

Edzője hozzátette ehhez, 
hogy természetesen még 

hiányzik az az erő, ami ta-
nítványát jellemezte, de 
a hozzáállása olyan, mint 
csúcsformájában. Bár sem-
mit sem sietnek el, arra azért 
figyelnek, hogy az ötkari-
kás játékok rajtja is köze-
leg. – Kevesebb, mint egy év 
múlva olimpia. Szabinának 
vannak pontjai a kvalifiká-
cióban, egy éremmel vissza 
lehet kerülni a kvalifikáltak 
közé, kettő – három érem-
mel pedig egész elől lehet 
tartózkodni, ami egy jobb 
sorsolást jelent – tudtuk meg 
Flórusz Jánostól. 

Újra edzésbe állt 
Gercsák Szabina 

Határozatlan ideig felfüg-
gesztik a szurkolást a diós-
győri szervezett szurkolói 
csoportok a DVTK labda-
rúgóinak négy éve tartó 
gyenge szereplése, soroza-
tos vereségei miatt. 

Újabb szezon kezdődött 
pár hete, amely előtt rengeteg 
ígéretet kaptunk. A vezetőség 
igyekezett minden lehetséges 
módon hirdetni, hogy idén 
stabil csapat leszünk, a kie-
sés miatt egy percig sem kell 
aggódnunk. A negyedik évad 

kezdődik már így. Eltelt négy 
forduló, és jön az ötödik, biz-
tosak vagyunk benne, hogy a 
legtöbbünkben egyetlen kér-
dés fogalmazódik meg: „Most 
mennyit kapunk?” (…)

Három szezont húztunk 
le, jártunk meccsre, szurkol-
tunk, kitartottunk, végig-
nézve riválisaink örömét, és 
hétről-hétre hallgattuk raj-
tunk való kacagásukat. (…) 
Három éve álljuk a sarat a 
lelátón, töltöttünk meg ven-
dégszektorokat, utolsó hazai 
bajnokikon a stadionunkat. 

Megígértük, hogy végig kitar-
tunk és meg is tettük. Szur-
koltunk Újpesten 5-0 után, 
a Groupamában 7-0 után, 
ahogy Fehérváron most az 
5-1 után is.

Elég volt! A Diósgyőri 
Szervezett Szurkolói csopor-
tok határozatlan időre fel-
függesztenek minden lelátói 
tevékenységet. Nem vagyunk 
hajlandóak tovább tűrni és 
nyelni. Ennek értelmében a 
csoportok nem utaznak el 
idegenbe, és a hazai mecs-
cseket sem fogják látogatni. 

Nem asszisztálunk tovább 
a vezetőség által profi mun-
kának nevezett szerencsét-
len ámokfutáshoz. Kérünk 
minden szurkolótársunkat, 
aki ugyanígy gondolkodik 
és megelégelte a sorozatos 
arcon köpéseket az ne je-
lenjen meg hétvégén a ven-
dégszektorban! A Diósgyőr 
az életünk, adjátok vissza! 
Megtisztulást a Diósgyőr-
be! – olvasható a Szervezett 
szurkolói csoportok közle-
ménye az Ultras Diósgyőr 
facebook oldalán. 

Bojkottot hirdetnek az ultrák



Miskolci Napló10 Hirdetés

A 2019.01.14-től Stratégiai telephelyfeljesztési projektet megvalósító, 
idén 160 éves TS HUNGARIA Kft. minimum 2-3 éves szakmai tapasztalattal 

felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

FESTŐ
FELADATOK

• Fém alkatrészek, felületek festése az előírásoknak megfelelően
• Az alkalmazott festékek kikeverése, viszkozitásuk beállítása
• Az előírt rétegvastagsági követelmények betartása
• Festési utasításokban és szabványokban foglaltak betartása
• A munka- és védőeszközök szakszerű használata

SZEMCSESZÓRÓ
FELADATOK

•  Megmunkálási műveleti sorrend részeként alkatrészek  
és vasúti kocsik szemcseszórása

•  Szemcseszóró gép szakszerű működtetése 
manuális szemcseszórás

• Egyéb szemcseszóráshoz kapcsolódó technikai feladatok ellátása
•  Felelősségvállalás az elkészült alkatrészek következő műveletbe  

küldéséért 
• Együttműködés a többi területtel

A fényképes önéletrajzokat végzettséggel, szakmai tapasztalattal 
az alábbi postai vagy email címre várjuk „Minap“ jeligével:

TS Hungaria Kft.
Ein Unternehmen der ÖBB

Személy- és munkaügy
3527 Miskolc, Kandó K. tér 1.

karrier@tshungaria.hu

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

Az akció érvényes: 2019. 08. 31-től 2019. 09. 06-ig 
3000 Ft feletti tanszervásárlás esetén ajándékot adunk.

Brix WC-illatosító, 55 g  259 Ft
Bref power aktív, WC-frissítő, 3x50 g, Trió   999 Ft
Air wick freshmatic automata kész+ut   1999 Ft
Air wick fresmatic utántöltő, 250 ml, 3996 Ft/l  999 Ft
Surf mosópor, 4,2 kg, fehér ruhákhoz, 357 Ft/kg  1499 Ft
Gillette borotvagél, 200 ml, 2995 Ft/l  599 Ft
Axe tusfürdő, 250 ml, 1996 Ft/l  499 Ft 
Mester festhető akril tömítő, fehér, 310 ml, 1932 Ft/l 599 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

Iskolatáskák, tornazsákok, divattáskák, bevásárlótáskák,
férfitáskák, gurulós bevásárlókocsik széles választékban érkeztek.

Apróhirdetés
Általános- és középiskolások korre-
petálását vállalom humán tárgyakból, 
németből, földrajzból, biológiából. Ki-
csiket angolból és matematikából is. 
Házhoz megyek.Tel.: 06-20-256-7949.
Szívesen vigyáznál szabadidőben 
kisgyermekekre? Érdekel az önkén-
tesség? Keress bátran! 06-30/386-
5885, miskolciotthonsegitunk1@gma-
il.com
Kisgyermekekkel foglalkozó alapít-
vány önkéntes segítőket keres szülői 
tapasztalattal.   06-70/521-0913,  mis-
kolciotthonsegitunk1@gmail.com
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar-
to no zás, lambé riázás, filagóriák, elő-
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Ve lux ablakok 
beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, be-
mutatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 
9–12 óráig.
Refit Abroncs Kft. felsőzsolcai telep-
helyére keres férfi munkatársat betaní-
tott gumiabroncs szerelői munkakör-
be. Magas kereseti lehetőség (300 ezer 
Ft/hó). Fényképes önéletrajzokat a be-
resgumi@beresgumi.hu e-mail címünk-
re várjuk.  
Nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot és korábban ács mellett dolgo-
zó segédmunkást keresek Miskolc és 
környékére, nem csak tetőn végzendő 
munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.
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A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Szeptember 02. 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 (közéleti magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. 
(híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Üzle-
ti negyed (gazdasági magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 
20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Szeptember 03. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlé-
se 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Sportpercek (sportmagazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (hír-
adó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Mérkőzés 
21:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Programpont ism. (prog-
ramajánló) 21:25 Képújság

Szeptember 04. szerda: 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 Gasztrokaland ism. (gasztronómiai magazin) 18:40 Köztünk élnek 
(portré) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. 
(programajánló) 19:25 Quantum (tudományos magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 
20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Szeptember 05. 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 Prog-
rampont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. 
(híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Crea-
tív chef (gasztronómiai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelen-
tés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Szeptember 06. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlé-
se 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Egészségpercek (egészségügyi magazin) 18:45 Egészsé-
gére (egészségügyi magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 
19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Szomszéd vár (turisztikai magazin) 
20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (prog-
ramajánló) 20:25 Képújság

Szeptember 07. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00 
Krónika (heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő 
magazin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sportma-
gazin) 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság

Szeptember 08. 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 maga-
zin) 19:00 Promenád ism. (kulturális magazin) 19:30 Gasztrokaland ism. (gasztronó-
miai magazin) 19:45 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:00 Köztünk élnek ism. 
(portré) 20:15 Köztünk élnek ism. (portré) 20:30 Képújság

A családvédelmi akció-
tervet bemutató soroza-
tunk negyedik részében a 
jelzáloghitel elengedésé-
nek feltételeit ismertetjük.

A kormány családvédelmi 
intézkedésének részét ké-
pező jogszabályváltozással 
kibővült a jelzáloghitel-el-
engedési program. A jog-
szabály szerint támogatásra 
jogosult személyek a házas-
társak és élettársak. Ennek 
keretébe értendő az az eset 
is, ha a lakáscélú jelzálog-
hitel-szerződésnek kizáró-
lag az egyik fél az alanya. 
A támogatás a kérelem be-
nyújtásának időpontjában 
fennálló, fel nem mondott 
lakáscélú jelzáloghitel-szer-
ződés esetén igényelhető.

A lakáscélú jelzáloghitel 
fedezetét képező lakásban 
az igénylőnek − együttes 
igénylés esetén az igény-
lőknek összesen − lega-
lább 50%-os mértékű, az 
ingatlan-nyilvántartásban 
bejegyzett tulajdoni há-
nyaddal kell rendelkeznie. 
A támogatás elsősorban az 
igénylő jelzáloghitel-szer-
ződéséből eredő tőketar-
tozása csökkentésére hasz-
nálható fel, amennyiben 

pedig a tőketartozás össze-
ge nem éri el a támogatás 
összegét, úgy a támogatás a 
tőketartozás járulékai csök-
kentésére használható fel. A 
támogatás összege a máso-
dik gyermek esetén egymil-
lió forint, a harmadik vagy 
további gyermek esetén 
négymillió forint.

Feltétele a támogatás-
nak többek között, hogy az 
igénylő büntetőjogi felelős-
ségét a bíróság az új laká-
sok építéséhez, vásárlásához 
kapcsolódó lakáscélú támo-
gatásról szóló rendelettel 
kapcsolatot bűncselekmény 
elkövetése miatt jogerősen 
nem állapította meg. Továb-
bi feltétel, hogy az igény-
lőnek az állami adó- és 
vámhatóságnál nincs nyil-
vántartott köztartozása.

DR. STRASSBURGER GYULA  
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

A jelzáloghitel  
elengedése

Művészetek Háza: URÁNIA-TEREM:
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 29. csütörtök-szeptember 4. 

szerda, naponta 16:00 Újrakezdők, 18:00 
Raoul Taburin, 20:15 Egy herceg és egy fél

CINEMA CITY:
Augusztus 29. csütörtök- szeptember 4. 

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 | Az 
oroszlánkirály (keddig) | Az – második 
fejezet (csak szerdán) | Családi vakáció 
- Irány Ibiza | Halálos iramban: Hobbs & 
Shaw | Jó srácok | Pókember – idegenben | 
Támadás a Fehér Ház ellen 3. | Toy Story 4. 
(csak szombaton és vasárnap) | Übergáz | 
Volt egyszer egy… Hollywood

ELŐADÁS:
Szeptember 2. hétfő 19:00 Pál Feri atya, 

Művészetek Háza
Szeptember 5. csütörtök 18:00 Nógrádi 

György, Tudomány és Technika Háza
KONCERT:
Augusztus 31. szombat 20:00 Popper Péter 

zongoraestje, Avalon Ristorante
Szeptember 5. csütörtök 17:00 Aperitif 

koncert, Szinva terasz
Szeptember 7. szombat 20:00 Kaczander 

Nóra, Avalon Ristorante
EGYÉB:
Augusztus 31. szombat 10:00-16:00 Halas 

nap, Herman Ottó Emlékház
14:00-18:00 Közbiztonsági családi nap, 

Fábián 6/a
17:00-22:00 Avasi Grillparty, Avasi pincesor
Retro disco, Collins Club
Video disco, Helynekem
Dj Peetone, Stamp Club
Szeptember 1. vasárnap Régiségvásár, 

belváros
Évadnyitó, Miskolci Nemzeti Színház
15:00-18:00 Gardróbcsere, Grabovsky (Rákóczi 

13.)
Szeptember 6. péntek 16:00 A futball 

éjszakája, DVTK Stadion
Szeptember 6. péntek és 7. szombat, naponta 

9:00-16:00 Közfoglalkoztatási kiállítás és 
vásár, belváros

Szeptember 7. szombat 10:00-14:00 Nyílt 
nap, Miskolci Állategészségügyi Telep

Szeptember 7-ig előzetes bejelentkezés 
alapján Pazár Éva kiállítás, Feledy-ház

GYEREKEKNEK:
Minden hétköznap 13:00-16:00 Házi-buli 

általános iskolásoknak, Móra Ferenc 
Könyvtár

Augusztus 31. szombat és szeptember 1. 
vasárnap, naponta 10:00-20:00 Suliváró 
party, Avalon Park

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

Szeptember 4. szerda 16:30 Ingyenes samba 
ovi, Ifjúsági és Szabadidő Ház

17:00 Ingyenes kezdő balett, Ady Endre 
Művelődési Ház

Szeptember 6. péntek 16:30 Ingyenes 
Ködmön ovi dance, Ady Endre Művelődési 
Ház

17:30 Ingyenes Ködmön formációs tánc, Ady 
Endre Művelődési Ház

FESZTIVÁL:
Augusztus 31. szombat Mádi Furmint Ünnep, 

Mád
Aszú Ünnep, Erdőbénye
Augusztus 31. szombat Autós Fesztivál, 

Abaújszántó
Szeptember 5. csütörtök-8. vasárnap Miskolci 

Sörfesztivál, Népkert
MOZGÁS:
Augusztus 31. szombat 19:40 Csillagleső 

éjszakai túra, Felső-Majláth (részletek: 
bfte.hu)

Szeptember 2. hétfő 18:00 Ingyenes hastánc, 
Ifjúsági és Szabadidő Ház

18:30 Ingyenes családi zumba fitness, Ady 
Endre Művelődési Ház

Ingyenes pilates, Ady Endre Művelődési Ház
Szeptember 3. kedd 10:00 Ingyenes kanga 

tréning, Ady Endre Művelődési Ház
18:30 Ingyenes hatha jóga, Ady Endre 

Művelődési Ház
Szeptember 4. szerda 17:30 Ingyenes vital 

torna, Ady Endre Művelődési Ház
Szeptember 5. csütörtök 16:30 Ingyenes 

társastánc, Ifjúsági és Szabadidő Ház
17:00 Ingyenes hastánc, Ady Endre 

Művelődési Ház
17:30 Ingyenes pilates, Ifjúsági és Szabadidő 

Ház

PROGRAMAJÁNLÓ

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
szeptember 1-jén 17 órai 
kezdettel a görömbölyi gö-
rögkatolikus templomból 
közvetítenek. A szent litur-
giát bemutatja: Galambvá-
ri Péter parókus. 

Szeptember 2-án 9 órától a 
katolikus iskolák közös tan-
évnyitó ünnepségét rendezik 

a Generali Arénában. Szep-
tember 8-án búcsúi szent-
mise lesz a diósgyőri római 
katolikus templomban. Szep-
tember 12-én egész napos 
szentségimádást tartanak.

Szeptember 1-jén 9 órakor 
a Deszkatemplomban a Jókai 
Mór Református Általános 
Iskola tanárainak tanévnyitó 
istentisztelete lesz. Ezen a na-
pon a délutáni istentisztelet 

elmarad. Jubileumi gyalogos 
zarándoklaton vehetnek részt, 
akik regisztrálnak a szeptem-
ber 5-ei görögkatolikus útra, 
Hajdúdorogról Máriapócs-
ra. Jelentkezni Barna Tibor-
nál (06-30/488-2499) lehet. A 
Belvárosi evangélikus temp-
lomban szeptember 1-jén 11 
órától lesz istentisztelet, amit 
a hónap 2. és 4. vasárnapján 
úrvacsoraosztás követ.

EGYHÁZI HÍREK

Százféle csapolt sör, ti-
zennégy sörfőzde, tizenöt 
food truck autó, húsz élő 
koncert, négy nap – keve-
sebb, mint két hét múlva 
jön a Miskolci Sörfesztivál. 
Az ősz első fesztiválján két, 
azonos méretű színpad, 
a már megszokott kiváló 
hang- és látványtechnika, 
valamint különleges effek-
tek várják a fesztiválozókat, 
a Népkertben. 

Csaknem százféle csapolt 
sör csalogatja szeptember 5. 
és 8. között a fesztiválozni 
vágyókat a Népkertbe. Idén 
először nem lesz nagyüze-
mi sörfőzde a Sörfesztiválon 
– ismertette Schmidl Péter 
főszervező. Készülnek viszont 
egy óriási sörpagodával, 
ahol tizennégy főzdének lesz 
standja. Idén először gyártat-
tak egy fesztiválsört is, amit 
csak ezalatt a négy nap alatt 

lehet majd kapni itt Miskol-
con. – Ez egy lager típusú sör, 
amiből száz hektolitert főztek 
most le, és a Miss Kolc fan-
tázianévre hallgat, ami üde, 
vonzó és nagyon friss. Ezt a 
sört fogjuk külön pohárban 
csak a fesztivál látogatói ré-
szére csapolni a helyszínen 
– emelte ki. Mint mondta, 
nagy segítségükre volt a zip’s 
a szervezéskor, sőt a feszti-
válsört is ők készítették. Lesz 
egy olyan csapológép is, ami 
még nem járt Miskolcon: tíz 
másodperc alatt nyolc korsót 
nyom ki. 

Tavaly még háromna-
pos volt a fesztivál, idén újra 
négynapossá vált. Ennek 
oka, hogy egy napot a retro-
nak szentelnek, vasárnap a 
kilencvenes évek kerülnek a 
középpontba. – Próbáltunk 
elszakadni a megszokott sé-
mától, hogy ugyanazokkal a 
fellépőkkel indulunk neki a 

négynapos rendezvénynek. 
Az első három nap reperto-
árjában összesen két olyan 
fellépőnk lesz, aki már járt a 
fesztiválon, a többi mind új – 
mondta. 

– Most sem szakadtunk el 
attól a vonaltól, hogy világ-
sztár DJ-ket hívtunk. Szom-
baton az angol DJ páros, a 
SIGMA érkezik, pénteken 
pedig egy francia fiatalem-
ber, Willy William – emelte ki 
Schmidl Péter.

Idén először tizenöt food 
truck autó érkezik a sörfeszt-
re, amik a legkülönbözőbb 
ínyencségeket árulja majd. 

A gasztronómia sokkal 
erősebb és színesebb lesz, 
mint eddig – erősítette meg a 
főszervező.

Figyelnek a környéken la-
kókra is, így csütörtökön 11 
órakor lekapcsolják a zenét, 
vasárnap fél 11-kor, pénte-
ken és szombaton pedig éjfél 
után nem sokkal végezni fog-
nak, tehát nem tart hajnalig 
a fesztivál. Meghosszabbított 
buszközlekedés lesz ezeken 
a napokon, és a fesztivál igé-
nyeihez némileg alkalmaz-
kodik majd az MVK menet-
rendje. Részletes program a 
miskolcfeszt.com oldalon.

Fesztiválsörrel, hazai és világsztárokkal 
és húsz koncerttel jön a sörfesztivál

Ünnepi szentmisét 
tartanak Salkaházi Sára 

boldoggá avatásának 
évfordulója alkalmából 
a minorita templomban 

szeptember 15-én  
11.15 perctől.  

A szentmisét bemutatja: 
Szalkai Zoltán József, 

minorita szerzetes

SALKAHÁZI PROGRAM 
Miskolc



Halálos baleset  
Makkoshotykánál

Sárospatak felől Makkos-
hotyka irányába haladt egy 
férfi autójával augusztus 25-
én 13 óra körül. A sofőr menet közben egy jobbra ívelésű kanyarban 
lecsúszott az úttestről gépjárműjével, majd felborult. A baleset követ-
keztében az autó sofőrje, egy 19 éves makkoshotykai férfi az orvosi 
beavatkozás ellenére a helyszínen életét vesztette. A halálos kimene-
telű közúti közlekedési baleset körülményeit a Sárospataki Rendőrka-
pitányság vizsgálja.

Ittas buszsofőrt kapcsoltak le 
Egy magánbusztársaság jármű-

vét állították meg a járőrök Sajó-
bábonyban, az Ady Endre úton 
augusztus 22-én 18 óra előtt. Az 
intézkedés során a rendőrök a jár-
művezetőjével szemben alkohol-
szondát alkalmaztak, amely pozi-
tív értéket mutatott. Továbbá azt 
is megállapították, hogy a jármű tachográf készülékét a sofőr vezetés 
megkezdése előtt nem helyezte üzembe. A 44 éves sajóbábonyi busz-
vezetőt a rendőrök előállították a rendőr-főkapitányságra, és az elkö-
vetett jogsértések miatt közigazgatási bírsággal sújtották.

Tragédia Tarcalnál
A 38-as számú főúton motorkerékpárral közlekedő fiatalok szen-

vedtek balesetet. A motor az úttestről ismeretlen okból lecsúszott, 
majd felborult. A baleset következtében a motort kormányzó 27 éves 
ibrányi férfi az orvosi beavatkozás ellenére a helyszínen életét vesztet-
te, míg utasát, egy 26 éves tiszateleki nőt a mentők súlyos sérülésekkel 
szállítottak kórházba. 

Kiéheztetett kutyák tetemei fedték be az udvart
Egy 40 éves nő ellen emeltek vádat állatkínzás miatt. A nő 2015 

őszétől két éven keresztül a Hernádnémetiben lévő házának udva-
rán kennelekben elzárva tartott tizenkét agár fajtájú kutyát. Az álla-
tok gondozását, etetését, itatását teljes mértékben elhanyagolta. Tíz 
kutya oszlásnak indult tetemét a rendőrök 2017. októberében a ken-
nelekben és az udvaron szétszórva találták meg. Az állatok egy része 
már hónapokkal korábban, míg más részük egy-két héttel korábban 
pusztult el, de a nő nem gondoskodott az elföldelésükről sem. A még 
élő két állatot is a tetemek mellett hagyta. Valamennyi állati tetem kó-
rosan lesoványodott kutyáé volt, a kennelekben a belső és külső ol-

dalon is kaparási nyomok 
voltak abból eredően, hogy 
az állatok próbáltak kiszaba-
dulni. Ivóvíz, élelmiszer nem 
volt biztosítva, az ingatlan 

egész területén az elhalt testekből áradó szag terjengett. A nő az ál-
latokkal való bánásmódja tíz kutya pusztulását okozta, valamint al-
kalmas volt arra, hogy a még életben maradt két állat is egészségká-
rosodást szenvedjen. Az ügyészség a vádlottal szemben próbaidőre 
felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.

Molesztálással gyanúsította, majd kirabolta
Egy hónapra rendelték el a letartóztatását annak a férfinak, aki au-

gusztus 24-én Miskolcon, a Népkertnél rabolt ki egy férfit. A férfi a 
hajnali órákban lett figyelmes a park mellett haladó sértettre, akit kö-
vetni kezdett, majd megszólított. A beszélgetés során azonban a gya-
núsított arra hivatkozással, hogy a férfi molesztálta, többször meg-
ütötte, a földre lökte, majd az értékeit követelte. A sértett ezt követően 
átadta a férfinak a mobiltelefonját, az óráját és pénztárcáját is, aki 
mindezekkel távozott a helyszínről. A támadás következtében a sér-
tett nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A férfival szem-
ben rablás miatt indult eljárás, melyre 2 évtől 8 évig terjedő szabad-
ságvesztés szabható ki. Mivel fennáll a szökés, elrejtőzés és a tanúk 
befolyásolásának veszélye, ezért a bíróság 2019. szeptember 26-ig a 
férfi letartóztatását rendelte el.

Mindent vittek, amit találtak 
Nyitva hagyott autókból, le nem zárt lakásokból lophattak Mis-

kolcon azok a gyanúsítottak, akikkel szemben személyi szabadságot 
korlátozó intézkedést alkalmazott a Miskolci Járásbíróság. Az egyik 
gyanúsított férfi júniusban többször bement olyan lakásokba, ame-
lyek ajtaja kulccsal nem volt bezárva. Ékszereket, készpénzt hozott 
el, egyik alkalommal több mint 1 millió forint összegben. Egy júliusi 
éjszakán a gyanúsított és társa a nyitva hagyott ajtón keresztül jutot-
tak be egy miskolci családi házba, ahonnan 750 000 forint értékben 
többek között híradástechnikai eszközöket, készpénzt, bankkártyá-
kat és személyes iratokat vittek magukkal. Néhány nap múlva egy le 
nem zárt autóból vittek el 50 000 forint készpénzt és egyéb személyes 
tárgyakat. Augusztus 9-én ismét egy családi házba mentek be annak 
nyitott ajtaján keresztül, ez esetben mintegy 70 000 forint értékű kárt 
okoztak. Augusztus 17-én egy családi házból számítógépet és kész-
pénzt, egy nyitott autóból iskolaszereket és pénzt vittek el. Lopás miatt 
indult ellenük büntetőeljárás. 

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) Most minden önön múlik: remé-
nyeit valóra válthatja a karrierjében, vagy mindent romba dönt-
het. A vérmérsékletén, a hevességén múlik ez is. A szerelem most 

telis-tele van gátló tényezőkkel.

Bika (április 21 – május 20) Kedvese olyan javaslattal rukkol 
elő, amitől mindenki más odáig lenne. Ön azonban gyanakodni 
kezd. Az aggodalma talán nem alaptalan, de ha jót akar magának, 

ne törje le azonnal a párja lelkesedését!

Ikrek (május 21 – június 21) Pénzügyei rendeződésének is kö-
szönheti, hogy végre jó a kedve. A gazdagok épp attól érezhetik 
jól magukat, ha valamennyi pénzüktől megszabadulnak akár jó-

tékonykodás, akár egy rokon támogatása által. 

Rák (június 22 – július 22) Engedje, hogy különleges képessé-
gei magukért beszéljenek, és ne fényezze folyton saját magát. Ez-
zel épp az ellenkezőjét éri el annak, amit szeretne. Szerelmi téren 

aligha lehet most bárkinek jobb esélye önnél. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Elkezdődhet egy új kap-
csolat, vagy egy régi vehet váratlan fordulatot. Az otthonában 
úgy érzi, áll a bál, talán ezért is van kedve – mintegy üdüléskép-

pen – valami mást kipróbálni. Vigyázzon, meddig megy el. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) A szerelemben, bár-
mily sok a tüze, most mégis félénknek és visszafogottnak érde-
mes mutatkoznia, amennyiben ön a gyengébb nem tagja. Ha 

férfi, akkor pedig éppen az ilyen szűzies jelenségeket tartja vonzónak. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Kivirulhat, és rendkí-
vül vonzónak mutatkozhat a környezete számára. Szédítő ma-
gaslatokra érhet hamarosan, vagy talán már el is érte, amit akart. 

Becsülje meg és tegye a dolgát a legjobb tudása szerint!

Skorpió (október 24 – november 22) Rengeteg a tennivalója. 
Ezért fontos, hogy jó időbeosztással dolgozzon, és a pontosságból 
ne engedjen egy jottányit sem. A türelmet még tanulnia kell, de a 

kitartással nincsen gondja. Ne aggódjon: kész lesz.

Nyilas (november 23 – december 21) Most, úgy érezheti, 
minden úgy jó, ahogy van. Semmi taktikázás: ezt jól teszi. Ott hal 
meg ugyanis az igazi, mély szerelem, ahol a számítások és az el-

várások elkezdődnek. Lassan, óvatosan halad előre a ranglétrán. 

Bak (december 22 – január 20) Párkapcsolatában minden-
napossá váltak a hullámhegyek és hullámvölgyek. Ezen a héten 
is tovább folytatódik e pezsgés, a hangulata is ennek függvénye 

lehet. Nem kellene azonban minden vitába belemennie.

Vízöntő (január 21 – február 19) Kedvese az akaratosságával 
kezd az idegeire menni. Ne tegyen neki szemrehányást, ön is te-
het arról, hogy idáig fajult a dolog. Vagy azért, mert eddig min-

denben a kedvében járt, vagy pedig azért, mert semmiben sem. 

Halak (február 20 – március 20) Ha ön egyedülálló, a hét kö-
zepén találkozhat valakivel, akit potenciális társának gondolhat. 
Még ne higgyen az érzéseinek, de azért hagyja, hogy elhívják egy 

randira. Abba még senki sem sérült meg. 

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. 

Az utolsó nyári hétvégén is sok lesz a napsütés, kánikulával, néhol 
35 fok is lehet. Jövő héten viszont már beköszönt az ősz, így érdemes 
kihasználni a strandidőt, amíg még tart. Szeptember első hetében je-
lentős lehűlés várható, az eddigi, átlagosnál jóval melegebb heteket egy 
sokkal hűvösebb időjárás követi. A lehűlés mértéke 5 és 15 Celsius-fok 
közötti lehet. 

Még egy csobbanás 

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS 

FELVÉTELE

Sorra nyíltak az elmúlt időszakban a minőségi éttermek, cukrászdák Miskolcon. A vezetők azonban nem versengésbe 
kezdtek, hanem összefogtak és rendszeresen közösen jelennek meg a rendezvényeken. Ilyen volt a Népkertben megrendezett  
II. Miskolci Piknik is: egymás mellett készítette ínyenc fogásait a Végállomás, A Leves, a Drót Bisztró, a Világbéke, a Borsod 
Burger és a Tókert Étterem. A vendéglátóhelyek ezúttal is kitettek magukért, a rendezvény délben kezdődött és a hőség ellenére 
is rögtön megtelt a Népkerti Vigadó terasza és az előtte lévő terület.                                                                FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ

PIKNIK A NÉPKERTBEN 
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