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GYURCSÁNY BÁBJA? 
– FÖLDESISTA NYÍLT LEVÉL VERES PÁL ELLEN 
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ALAKSZAI: ÚJ MULTIFUNKCIÓS  
CSARNOKOT ÉPÍTÜNK MISKOLCON 



A Földes Gimnázium egy-
kori diákja, Boholy György 
nyílt levélben tiltakozik az 
ellen, hogy Veres Pál politi-
kai szerepvállalásával úgy 
tesz, mintha a Földes Ferenc 
Gimnázium szellemisége tel-
jes egészében azonos lenne 
azzal a balliberális oldallal, 
amely most felsorakozott 
Veres Pál polgármestersége 
mellett. 

Boholy nyílt levelében ha-
tározottan visszautasítja, hogy 
a Földes gimnázium egyet je-
lentene mindazzal, amit Gyur-
csány Ferenc és a szivárvány 
pártkoalíció jelöltje képvisel. 
A közismert ügyvéd levelében 
kitér Veres Pál azon akciójára 
is, amelyben arra kérdezett rá 
facebook oldalán a miskolci-
aknál, hogy mit tartanak ma a 
legnagyobb problémának Mis-
kolcon.

- Az első problémám Miskol-
con, - kezdi kifogásait az ügy-
véd - hogy Önnek, Veres Pál 
Igazgató Úr, egy szemernyi vá-
rosvezetési tapasztalata nincs, 
sőt a politikában és a közéleti 
kapcsolatrendszerekben is já-
ratlan, ezen utóbbiból eredően 
érdekérvényesítő képességgel 
sem rendelkezik, nem beszél-
ve az Ön képviselőjelöltjeiről, 
akik érdekérvényesítő képes-
sége ugyancsak csekély. Érdek-
érvényesítő képesség nélkül 
pedig Magyarország első há-
rom megyei jogú városa közé 
tartozó Miskolc a biztos jövő 
és kiszámítható fejlődés útjá-
ról, amelyen 2010 évtől halad 
– megválasztása esetén az Ön, 
mint Gyurcsány-bábja irányí-

tásával – letérne, s visszaesne a 
szocialista városvezetés idején 
„elért” mélységekbe!

A Földes Ferenc Gimnázi-
um vezetői tevékenysége, il-
letve erre hivatkozása édes ke-
vés egy Miskolc nagyságrendű 
város vezetésére! Főként azért, 
mert a 22 éves regnálása alatt 
Földes Ferenc Gimnázium a 
gimnáziumok sorrendjében 
az országos első 10 közötti he-
lyezéséből a 150. helyezés alá 
csúszott vissza. Az országosan 
elismert Földes Ferenc Gim-
názium az Ön hibájából, „kis 
Földes Ferenc Gimnázium” 
lett, mert a kiemelkedő tevé-
kenység, a sikeresség és az el-
ismertség fenntartására már 
intézményvezetőként sem volt 
programja, sem képessége!

Emlékeztetem arra is, hogy 
2010 évtől Miskolc fejlődésé-
ben pozitív változás követke-
zett be, s Ön most 2019-ben 
egy bukott politikai rendszer 
„feltámasztásával” és jelenlegi 

képviselőjelöltjei között a bu-
kott politikai rendszer bukott 
képviselőivel akarja a „Nagy 
Miskolc” programot megvaló-
sítani? Ez politikai dilettantiz-
mus, Igazgató úr! – írja Boholy.

A második probléma Mis-
kolcon, - folytatja az ügyvéd 
nyílt levelét Veres Pál ellen –  
hogy Ön a korábbi, „függet-
lenségére” történt hivatkozását 
és programhirdetését feledve, 
az Ön köré „sereglő” szociálli-
berális „ősbölény” MSZP-s, a 
szélsőségesen magyarellenes 
Gyurcsány által vezetett DK-
s, az ultrabalos bolsevik „job-
bik-maradék”, a politikai fron-
ton mérhetetlenül alacsony 
támogatottságú LMP, a Párbe-
széd, a Momentum, valamint 
az „álcivil” szervezetek isme-
retlen képviselőjelöltjeire és tá-
mogatóikra támaszkodik. 

Igazgató Úr Ön, politikai, 
közéleti és városvezetési ta-
pasztalat nélkül, dilettáns mó-
don elhiszi, hogy félrevezetheti 

Miskolc város választópolgárai 
többségét, és képes az Ön mögé 
felsorakozó kicsinyesen gyű-
lölködő képviselőjelöltekkel a 
tartalom nélküli és szólamok-
kal teli „Nagy Miskolc” prog-
ramot megvalósítani” – zárja 
a balliberális oldal összeboru-
lását és a Földes Gimnázium 
nevét nemtelenül felhasználó 
Veress Pál elleni nyílt levelét 
Boholy György ügyvéd.

A múlt szombaton publikált 
levél óriási vihart megjelenése 
után, igazi közéleti vita alakult 
ki a Boholy György által felve-
tett kérdések körül. Lapzártán-
kig több mint 50.000 emberhez 
ért el a nyílt levél csak a face-
bookon, a bejegyzés alatt való-
ságos kommentcunami alakult 
ki. Vannak, akik kritizálják az 
ügyvédet azért, mert nyílt le-
vélben adott hangot vélemé-
nyének („Ez a Boholy kicsoda? 
A Fidesz ügyvédje! Mellesleg 
nem is Miskolcon él!”; „Bo-
holy elvtárs megmondta a ma-
gáét ...a Fidesz kedvéért bohó-
cot csinált magából ... ezúton 
is gratulálok a jogi diplomá-
jához”), mások pedig azt sé-
relmezik, hogy „egy tisztessé-
ges ember nevét összemossák 
Gyurcsánnyal”.  

Döntő többségben vannak 
azonban azok, akik egyetérte-
nek az ügyvéddel.  

– Nagyon jó írás Boholy 
Györgytől. Köszönjük. El kell 
juttatni minden miskolci em-
berhez. Meg kell tudni a lako-
soknak, hogy ennek a polgár-
mesterjelölt embernek már az 
első mondata sem volt igaz. 
Egyébként már nem titok, 

hogy Gyurcsány áll mögötte. 
Isten mentse meg a várost et-
től az embertől és a bandájá-
tól! Jönne a fosztogatás! Nem 
szabad hagyni, hogy amit a vá-
ros elért az elmúlt kilenc évben 
azt, Hódmezővásárhelyhez ha-
sonlóan tönkretegyék – ol-
vasható az egyik legnagyobb 
népszerűségnek örvendő hoz-
zászólásban. 

- Tökéletes és a lényeget 
tartalmazó levél. Az, aki-
ről kiderül, hogy hazudott a 
függetlenségéről, eleve alkal-
matlan egy nagyváros veze-
tésére. Sok igazság van ab-
ban,hogy érdek érvényesítő 
képesség nélkül, a regnáló 
kormánnyal semmiféle kap-
csolattal nem rendelkezőként, 
pénzt és befektetőket hogyan 
tud a városba hozni? E nélkül 
nem lesz fejlődés, csupán ad-
dig, amíg a folyamatban lévő 
beruházások tartanak… - ol-
vasható egy újabb vélemény. 
Mások is hasonlóan látják: 

„Veres Pál mögött felsorako-
zott az összes ellenzéki párt. 
Egy plakáton ott van az egész 
ellenzék”, „Veres Pál az első 
mondatában is hazugság van. 
Ő nem független. Kár volt eh-
hez az egészhez a nevét adnia. 
Jól lejáratta magát”, vélekedik 
egy másik felhasználó. „Végre 
már valaki leírta, kimondta! 
Köszönöm. Független, hagy-
junk már…- olvasható egy 
újabb bejegyzésben. 

- Az embereknek van eszük. 
Abban bízom és hiszem, hogy 
az e fajta nagy arcú veresesek-
re senki nem fog szavazni. Már 
nem is hiányozna más ennek 
a városnak, mint hogy újra ők 
álljanak ott, ahová még csak 
belépniük sem szabadna. De 
én nem féltem a miskolciakat, 
hogy beveszik a süket dumát, 
a nagy maszlagot, az álságos 
nagy ígéreteket, mert a tények 
bizony másról szólnak – fejti ki 
véleményét egy újabb felhasz-
náló.

Közélet
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Földesista nyílt levél Veres Pál ellen 

Jakab Péter és Jobbik plakátok jelen-
tek meg a polgármesteri kampányban 
Miskolc utcáin. 

A jobbikos plakátolás azért is furcsa, 
mert a párt eddig azt mondta, hogy Ve-
res Pált támogatja az október 13-i válasz-
táson. Az elmúlt napokban Veres szám-
talan negatív kommentet kapott arra a 
nyílt levélre, amelyben egy volt Földes 

diák nyíltan Gyurcsány bábjának nevez-
te az igazgatót. Talán a Jobbikban is ez 
váltotta ki a változást. A jobbikos plaká-
tok kikerülésére eddig sem Jakab Péter, 
sem Veres Pál nem reagáltak, de Jakab 
esetleges indulása az októberi választá-
sokon azt mutathatja, hogy a Jobbikban 
betelt a pohár Veres Pál irányában azzal, 
hogy világossá vált: Veres Pál Gyurcsány 
Ferenc jelöltje.

Kopcsó Gábornak és csa-
patának a „a város nyu-
godt, stabil fejlődése és 
egyre növekvő vonzere-
je az, ami csak számít”. 
A városfejlesztés pillérei 
közé sorolják az ipart, a 
turizmus-vendéglátást, az 
okos megoldásokat és az 
oktatást. 

A turizmusban a belváros-
ra figyelnének, szerintük „a 
politikai marakodások miatt” 
maradtak el fejlesztések. – Tu-
risztikai programunk legfőbb 
fejlesztése 2025-ig egy Erzsé-
bet teret, egy megújuló törté-
nelmi avasi pinceparkkal és 
egy kilátóval egybekötött li-
begő beruházás lenne, amely 
visszahelyezné Miskolcot Ma-
gyarország bortérképére. 

Az okos város koncepción 
is javítanának, még inkább 
lakosságbaráttá tennék az 
önkormányzat és cégei mű-
ködését. De 2024-ig kidol-
goznának a város egész terü-
letére szóló Miskolc-free wifi 
rendszert is. Az egyetem és a 
város között szoros támoga-
tói kapcsolatot alakítanának 
ki, amelynek jegyében közös, 
sokrétű ösztöndíjprogramot 

indítanának. – Az óvodák, is-
kolák infrastrukturális fejlesz-
tése jó irányt vett az elmúlt 
években, ám a város semmit 
nem tett a pedagógusaink 
megtartásáért, anyagi megbe-
csüléséért – írták, hozzátéve: 
a terveik szerint ennek prio-
ritást kell kapnia 2020-tól. Pe-
dagógus-pótlékot vezetnének 
be. A Salkaházi Sára Nyug-
díjas program megtartása 
mellett önálló, nyugdíjas sza-
badegyetem megszervezésé-
vel, valamint új informatikai 
nyugdíjas oktatási program-
mal teremtenék meg Miskol-
con a generációkon át tartó 
tanulás lehetőségét.

Az Új Lendület Miskol-
cért mozgalom a választá-
son polgármesterjelöltet 
és 19 képviselőjelöltet in-
dít, akik egyetlen politikai 
irányzathoz és egyetlen poli-
tikai párthoz sem kötődnek, 
vagyis függetlenek és civilek. 
A korábban már bemutatott 
programpontjaik szerint új 
lendületet adnának a fiata-
loknak, Miskolcon tartanák 
őket, de új lendületet kapná-
nak a vezetésükkel a bérek, 
az élhető város, és a közbiz-
tonság javítása is.

Új lendület  
a fejlesztéseknek

 Pakusza Zoltán ismertette: minden 
körzetben megvan a jelöltjük, akik 
járják a választókörzetüket és gyűjtik 
az induláshoz szükséges ajánlásokat. 
Közben a lakókkal beszélgetve a vá-
lasztókörzet problémáit is felmérik és 
gyűjtik az aláírásokat.

A Mi Hazánk Mozgalom miskolci 
programjában kiemelt helyen szere-
pel a korrupciómentesség és a közbiz-
tonság javítása. De az infrastruktúra, 
az egészségügy fejlesztése vagy a bé-
rek felzárkóztatása melletti kiállás is 
nagyon fontos kérdések. – De egyik 
stratégiai kérdése lesz Miskolcnak a 
jövőt illetően, hogy meg tudjuk-e állí-
tani a város „lyukósodását” – mutatott 
rá Pakusza Zoltán. – Ha a jelenlegi fo-
lyamatok folytatódnak, akkor a város 
élhetetlenné fog válni. Városrészek és 
benne becsületes adófizetők ingatlan-

jai fognak elértéktelenedni. Ráadásul 
ez közegészségügyi, gyermekvédelmi 
és gazdasági kérdés is, amit komplexen 
kell kezelni – hangoztatta.

Fejlesztik a közvilágítást  
Perecesen 

Pakusza Zoltán újabb, a választó-
körzetét érintő fejlesztésekről is be-
számolt. Lakossági igény alapján öt 
helyszínen – Kodály, Erenyő, Vasút, 
Farbaky, Bimbó utcákban – szereltek 
fel lámpatesteket a képviselői alap és 
a központi költségvetés finanszírozá-
sában. – Képviselővé választásom után 
látva a lakossági igényeket, elindítot-
tam egy közvilágítás-fejlesztési prog-
ramot. Ennek eredményeként öt év 
alatt 14 helyszínre kerültek ki új lám-
pák, illetve két kandeláber földkábellel 
is elkészült, utóbbi a Róna-Lányi Ernő 
utcák között – ismertette a képviselő. 

A fejlesztésekre mind közbiztonsági, 
mind közlekedésbiztonsági okokból 
szükség volt. - Természetesen, ameny-
nyiben bizalmat szavaznak nekem ez a 
program folytatódni fog a körzetben a 
következő ciklusban is – fogalmazott 
Pakusza Zoltán.

A JOBBIK KIÁLLT VERES PÁL MÖGÜL?

Pakuszáék is teljes létszámmal
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A „Helyiek Kedvenc Fürdője” lett a miskolctapolcai strand, 
megelőzve többek között a nagykátai, a leányfalui és a Hajdú-
dorogi Strandfürdőt. 

Az Év Fürdője 2019 szavazá-
son a „Helyiek Kedvenc Für-
dője” kategóriában a miskolc-
tapolcai strandra voksoltak a 
legtöbben. Még két kategóri-
át díjaztak: az „Év Fürdője” a 
Harkányi Gyógy- és Strand-
fürdő lett, itt a Miskolctapolca 

Barlangfürdő is helyezést ért 
el, tizedik lett. 

– Idén az volt a célunk, hogy 
a miskolctapolcai strand meg-
nyerje ezt a versenyt, és a „He-
lyiek Kedvenc Fürdője” legyen. 
Számunkra fontos volt, hogy a 
tavalyi év után ismét jól szere-

peljünk – nyilatkozta Scheitzner 
Beáta, a Miskolci Fürdők Kft. 
ügyvezetője. – A legnagyobb 
fürdőket érintő szavazáson a 
Miskolctapolca Barlangfürdő 
tizedik helyezést ért el, ennek is 
nagyon örülünk.

A barlangfürdő látogatott-
sága négy-öt százalékos emel-
kedést mutat, a Selyemréti 
Strandfürdő hozza a tavalyi lá-
togatottságot, a miskolctapolcai 
strandnál pedig nagyon erőtel-
jes, 17 százalékos látogatószám 
növekedés tapasztalható. 

Megyei összesítésben is kivá-
lóan szerepeltek fürdőink. Bor-
sodban első lett a Zsóry Gyógy- 
és Strandfürdő, második a 
Miskolctapolca Barlangfürdő, 
harmadik a miskolctapolcai 
strand, míg ötödik a rangsor-
ban a Selyemréti Strandfürdő.

Az év fürdője lett a miskolctapolcai strand 

A Széchenyi utcán nyitotta meg irodáját a Lufthansa Technik 
Miskolc Kft. Már az első munkavállalójukat is megtalálták, 
de keresnek még műszaki vezetőt és pénzügyi szakembert is. 
A rendszerváltozás óta eltelt közel 30 év legnagyobb egyösz-
szegű beruházása nyomán 400 főnek nyújtanak majd biztos 
megélhetést.

Mint ismert, februárban je-
lentették be a Külgazdasági 
és Külügyminisztériumban, 
hogy a német Lufthansa vál-
lalatcsoport repülőgép-javítás-
sal és -fenntartással foglalkozó 
vállalata, a Lufthansa Technik 
AG 43 milliárd forintos befek-
tetéssel szervizközpontot tele-
pít Miskolcra, az Északi Ipari 
Parkba, mellyel 400 új munka-
helyet teremt. A szervizbázison 
magasan képzett szakmunká-
sokra, mérnökökre van szük-
sége a cégnek. Már áprilisban 
arról számolhattunk be, hogy 
az Andrássy Gyula Szakgim-
náziumban a Lufthansa mun-
katársaival beszélgethettek a 
diákok; megmutatták nekik a 
cég termékeit és a szakembe-
rekkel szemben támasztott el-
várásokat is ismertették. A cél 
az volt, hogy megtalálják a jövő 
technikusait a miskolci közép-
iskola végzős diákjai között.

Most újabb lépést tettek mis-
kolci letelepedésük történe-
tében: csütörtökön a Miskolc 
Holding Széchenyi utca 107. 
szám alatti épületében meg-
nyitották irodájukat. Ezt most 

már egy tábla is mutatja a bejá-
ratnál, aminek elhelyezésénél 
Szélyes Domokos gazdaságfej-
lesztésért és ingatlangazdálko-
dásért felelős polgármesteri 
biztos mérföldkőnek nevezte 
az iroda megnyitását. Egyúttal 
örömének adott hangot, hogy 
az első munkatárs felvétele 
után még idén újabb tagokkal 
bővülhet a miskolci Lufthan-
sa-csapat.

– A beruházás kezdeti fá-
zisában vagyunk most, szep-
temberre három jelentős elő-
relépést tettünk – nyilatkozta 
Dominik Giugno, a Lufthansa 
Technik Miskolc Kft. vezér-
igazgatója. – Egyrészt Német-
országban létrehoztunk egy 
csoportot, akik szorgalmasan 
dolgoznak a létesítmény alap-
tervén; ezzel 2020 elejére ké-
szülünk el. A második, hogy 
hivatalosan is bejegyzett cég 
lettünk Miskolcon. Harmad-
szor: csatlakozott hozzánk a 
HR-vezetőnk, ő az első helyi 
miskolci alkalmazottunk.

Hamarosan újabb mun-
katársakat vesznek majd fel 
– folytatta a vezérigazgató –; 

műszaki vezetőt, pénzügyi 
szakembert, valamint kom-
munikációs és marketingfe-
lelőst is keresnek például. Ha 
ezeket a pozíciókat betöltötték, 
akkor továbbiakkal folytató-
dik a toborzás. – Amint meg-
találtuk a megfelelő munka-
társakat és biztosítani tudtuk 
a jogi keretrendszert ahhoz, 
hogy az oktatást elkezdhessük 
Írországban és Németország-
ban, további alkalmazottakat 
veszünk majd fel – hangoztatta 
Dominik Giugno, hozzátéve: a 
következő hónapokban a szak-
munkás dolgozók toborzását is 
megkezdik. Közben tervezés 
alatt áll a szervizközpont is, a 
vezérigazgató elmondása sze-
rint a létesítmény tervrajzával 
jövő év elejére elkészülnek. 

– A rendszerváltás óta Mis-
kolcon a legnagyobb egyösz-
szegű beruházás a Lufthansáé. 
Ez elismerése annak a gazda-
ságfejlesztési tevékenységnek, 
amit a miskolci városvezetés 
és Magyarország kormánya az 
elmúlt kilenc évben végzett ná-
lunk – emelte ki Alakszai Zol-
tán, a város jegyzője. – Ez egy 
kivételes lehetőség, különösen 
a fiataloknak, hiszen ma már 
nem az a kérdés Miskolcon, 
hogy menni vagy maradni, 
hanem az, hogy milyen nagy 
tetteket tudunk együtt végre-
hajtani. Kivételes lehetőséget 

kapnak a fiatalok, hiszen egy 
olyan szakmai képzésben ve-
hetnek részt, amely egész éle-
tüket, egzisztenciájukat meg-
alapozhatja – hangsúlyozta.

A Lufthansa Technik szer-
vizközpontja a város történe-
tének eddigi legnagyobb be-
ruházása. A miskolci telephely 
kialakítása 2021-ben indul és 
a tervek szerint 2022-ben kez-
di meg a működését. A javító/
felújító tevékenység 2022-ben 

kezdődik, de a leendő mun-
katársak képzése már 2019-
től folyamatos a társaság há-
lózatának kijelölt üzemeiben. 
A cégcsoport 35 leányvállala-
tával a világ egyik vezető re-
pülőgép-szolgáltatója. Kar-
bantartó, gyártó és tervező 
szervezet, amely világszerte 
több mint 25 ezer alkalmazot-
tat foglalkoztat. Tevékenysé-
gük kiterjed a kereskedelmi, 
VIP és különleges küldetésű 

repülőgépek, motorok, alkatré-
szek és leszállógépek teljes körű 
szolgáltatásaira, digitális flot-
tatámogatásra, karbantartásra, 
valamint az innovatív gyártás-
ra. A repülőgép-alkatrész javí-
tó és felújító ún. EPAR-hálózat 
ma már több mint 19 ezer al-
katrész-egységgel foglalkozik. 
A miskolci beruházás révén a 
hálózat tovább erősíti piaci po-
zícióját és bővíti javítási port-
fólióját a motorfelújítás terén.

IRODÁT NYITOTT A LUFTHANSA

A városi sportfejlesztésekről 
tartott programismertetőt a 
Fidesz-KDNP miskolci pol-
gármesterjelöltje. Alakszai 
Zoltán az elmúlt kilenc év 
beruházásainak méltatása 
mellett támogatást ígért egy 
új, multifunkciós sportcsar-
nok megépítéséhez.

A 2010 utáni miskolci 
sportfejlesztések egyik ikoni-
kus épülete, a DVTK Stadion 
előtt tartotta meg sajtótájé-
koztatóját Alakszai Zoltán. A 
Fidesz-KDNP miskolci pol-
gármesterjelöltje „egy iga-
zi miskolci sikerágazatnak” 
nevezte a beruházásokat, 
az elmúlt kilenc évben szép 
eredményeket értek el ezen a 
területen. – Valamennyi mis-
kolci emlékezhet arra, hogy 
a város emblematikus sport-
létesítményei, a tömegsport 
megszokott helyszínei mi-
lyen lerobbant, méltatlan ál-
lapotba kerültek a szocialista 
városvezetés időszakában – 
idézte fel.

Sorolta: sokakat elkeserí-
tett a lepusztult MVSC pálya, 
vagy a Honvéd Papp József 
Sporttelep látványa, ahol le-
szakadt lelátók csúfították el 
a környezetet. De itt kell meg-
említeni az ifjúsági sporttele-
pet, illetve a régi DVTK Stadi-
ont is, ahol az utolsó időszakra 
már használhatatlanná vált az 
atlétikapálya. – Mindezeken 
felül az iskolai tornatermeket 
is elhanyagolták. Aztán a mis-
kolctapolcai úszómedencében 
térdig állt a gaz, a selyemréti 
strandot pedig szintén szét-
rombolták… És még lehetne 

folytatni a sort – mutatott rá a 
polgármesterjelölt.

Alakszai Zoltán kiemelte: 
Kriza Ákosnak és a 2010-ben 
felálló, Fidesz-KDNP-s vá-
rosvezetésnek „enyhén szólva 
is volt mibe kezdenie”. – Ma 
elmondhatjuk, hogy a minő-
ségi városi léthez szervesen 
hozzátartozó sportolási lehe-
tőségek tekintetében Miskolc 
immár világszínvonalú szol-
gáltatásokat tud nyújtani pol-
gárai számára. Sőt, okot ad a 
jogos büszkeségre, hogy egy 
szakmai grémium a mögöt-
tem látható DVTK Stadiont 
választotta 2018-ban a világ 
legszebb stadionjának – vont 
mérleget.

Hangsúlyozta azt is a fide-
szes polgármesterjelölt, hogy 
ha ma egy miskolci polgár el-
látogat a felsorolt helyszínek-
re: a megújult strandokra, az 
atlétikai centrumba, az átépí-
tett MVSC pályára, vagy ép-
pen a néhány napja átadott 
uszodába és tornacsarnokba 
a Lévay gimnáziumban, ak-
kor „jogos lehet az öröme”. 
– Mindez annak a rendkívül 
nagy fejlesztési csomagnak 

köszönhető, amely az elmúlt 
kilenc évben összesen 17 mil-
liárd forintnyi beruházást je-
lentett Miskolcon – húzta alá 
Alakszai Zoltán.

Azzal folytatta: „amikor 
ilyen hatalmas a fejlődés egy 
ennyire fontos városi szolgál-
tatás tekintetében, mint ami-
lyen a sportolási lehetőségek 
köre, akkor az ember igenis 
álmodjon nagyot”. – Mi is így 
tettünk, és a magam részéről 
vállalom, és mindent meg fo-
gok tenni annak érdekében, 
hogy Miskolcon belátható 
időn belül egy új, az eddigiek-
nél nagyságrenddel nagyobb, 
multifunkciós sportcsarnok 
épülhessen – mondta el a pol-
gármesterjelölt.

Hozzátette: a sportsikerek 
és a legendás miskolci szur-
kolótábor szinte „ki is követeli 
magának ezt az új helyszínt”. – 
A következő években mindent 
megteszünk a beruházás lét-
rejöttéért, ami egyszerre fogja 
szolgálni a miskolci sportsze-
rető közönséget, a sportolni 
vágyó polgárokat, illetve a 
profi sportolókat – tette hozzá 
Alakszai Zoltán.

Minden idők legnagyobb  
sportfejlesztései Alakszai Zoltán polgármes-

terjelölt Varga Judit igazság-
ügyi miniszterrel, valamint 
miskolci államtitkárokkal 
egyeztetett a város fejleszté-
seiről.

 „Erős Miskolc a kormány-
ban is” – ezzel a felütéssel je-
lentette be hivatalos közös-
ségi oldalán a kormánypárti 
polgármesterjelölt a budapes-
ti egyeztetést. Alakszai Zoltán 
posztjában úgy fogalmazott, 
„Miskolci összjáték: Jól ismer-
jük egymást, egy nyelvet besze-
lünk. Együtt küzdünk majd a 
miskolci eredményekért. Hajrá 
Miskolc! Hajrá Diósgyőr!”

A megbeszélés után készült 
videóban pedig azt mondta: 
a miskolciak bárhol is járnak 
a világban, összekapaszkod-

va dolgoznak a városukért. – 
Örömmel tapasztaltam, hogy 
a miniszter asszony, az állam-
titkárok és helyettes államtit-
károk nem felejtették el mis-
kolciságukat. Meghallgatták 
a programomat és támogatá-
sukról biztosítottak a jövőben 
is – ismertette Alakszai Zoltán.

Varga Judit igazságügyi mi-
niszter kiemelte: „azt jól lehet 
tudni a miskolciakról, hogy 

szenvedélyesen szeretik a vá-
rosukat”. – Egy nagyon tar-
talmas beszélgetésen vagyunk 
túl Miskolc jövőjéről, sok a kö-
zös terv, nagyon-nagy lendü-
letet látok. Mint tősgyökeres 
diósgyőri, a vár és az a körüli 
fejlesztéseknek örülök, de em-
líthetném a fesztiválok virág-
zását és a gasztro forradalmat 
is, ami szintén betette a lábát 
Miskolcra – hangoztatta.

VÁROSI ÖSSZJÁTÉK 



Oktatás Miskolci Napló4

A miskolci római katoli-
kus iskolák idén először 
közösen ünnepelték meg a 
tanév kezdetét. 

A 2019/20-as tanév évnyitó 
szentmiséjét Ternyák Csaba 
egri érsek mutatta be a Gene-
rali Arénában. A tanévnyitó 
misére összesen hat iskola di-
ákjai – négy általános- és két 
középiskola – gyűltek össze. 
Ternyák Csaba azt mondta a 
diákoknak, terjesszék a jósá-
got. „Mi más lenne nekünk, 
keresztény embereknek a 
hivatása ebben a világban, 
ebben a városban, mint az, 
hogy terjesszük a jót. Egy jó 
társadalmat szeretnénk épí-
teni, ahol a jóság dominál és 
uralkodik” – hangoztatta az 
egri érsek.

A közös évnyitó Juhász 
Ferenc mindszenti plébá-
nos ötlete volt. Szerinte fon-
tos, hogy a felekezeti isko-
lák összetartsanak és egy 
közösséggé váljanak váro-
son belül. Az Egyházmegyei 
Katolikus Iskolai Főhatósá-

gának elnöke kiemelte, ez 
különösen is fontos itt Mis-
kolcon, ahol hála Istennek 
nagyon sok felekezet van, 
és minden felekezetnek van 
több szintű és több iskolája, 
intézménye, amelyek közül 
mindegyik törekszik arra, 
hogy miközben nyit a má-
sik felé – hiszen befogadják 
a más felekezetű tanulókat 
is –, igyekszik meghatározni 
önmagát is.

A közös tanévnyitót az is-
kolaigazgatók is örömmel 
fogadták. Kovácsné Nikházi 
Eleonóra, a Szent Imre Ró-
mai Katolikus Általános Is-
kola igazgatója elmondta, 
ezek az alkalmak arra jók, 
hogy jobban megismerjük 
egymást, és egymás mun-
káját. A közös tanévnyitó-
ból hagyományt szeretnének 
teremteni a miskolci római 
katolikus iskolák. A mise vé-
gén már most kihirdették, 
hogy jövőre ugyanitt talál-
koznak, hogy hasonló mó-
don nyissák meg a 2020/21-
es tanévet.

Százhatvanan kezdték meg 
tanulmányaikat a Rendészeti 
Szakgimnáziumban és több 
mint 230 másodéves fiatal 
tett ünnepélyes esküt. Ők a 
tanulás mellett már próba-
idős rendőrként is teljesítenek 
szolgálatot. 

Az elöljárók tisztelegve vo-
nultak be az alakuló téren fel-
sorakozott hallgatók előtt a 
szakgimnázium tanévnyitójára. 
Közülük százhatvanan vették 
magukra először az egyen, fehér 
pólót, ők feleltek meg a felvételi 
fizikai elvárásainak.

– Belügyi rendészeti szakon 
végeztem a Tokaji Ferenc Gim-
náziumban, az első lépcsőfok 
ahhoz, hogy idekerüljek. Ez 
pedig a következő ahhoz, hogy 
bűnügyi nyomozóvá válhassak 

– nyilatkozta Molnár Renáta, 
elsőéves hallgató. A másodéve-
sek közösen mondták az eskü 
szövegét. Ők a tanulás mellett 
próbaidős rendőrként is teljesí-
tenek szolgálatot. 

Az ünnepség elöljárója Gyu
rosovics József László, a Haj-
dú-Bihar Megyei Rendőr-fő-
kapitány beszédében azt 
kérte a fiataloktól, hogy szak-
mai munkájukat kulturált, ud-

varias, ugyanakkor határozott 
és törvényes intézkedés jelle-
mezze. Bagi István a szakgim-
názium igazgatója a 27. őszi 
tanévet nyitotta meg.

– Azok a tanulók, akik Sza-
bolcs és Hajdú-Bihar megyébe 
kerültek kinevezésre, elsősor-
ban a határrendészeti kiren-
deltségeken fognak szolgála-
tot teljesíteni. A határral nem 
rendelkező megyékbe kerü-
lők viszont közrendvédelmi 
feladatokat látnak majd el – 
tájékoztatott Bagi István. Az 
igazgató elmondta, hogy a 
miskolci intézményben eddig 
csaknem 12 ezren kaptak nap-
pali tagozaton szakképesítést 
és több mint háromezren fel-
nőttképzésben vettek részt. Ez 
a rendőrség utánpótlásának 
40 százaléka.

ESKÜTÉTELLEL INDULT A TANÉV

Közelebb hozni a képzést a vállalati igényekhez

Közös szentmisével 
ünnepeltek

ÁTADTÁK A LÉVAY SPORTKOMPLEXUMÁT
Az ünnepélyes tanévnyitóval 
hivatalosan is átadták a Lévay 
Sportkomplexumát. 

Egy uszodával és többek kö-
zött sportpályákkal is gazdago-
dott az intézmény és egyben a 
város is, a Lévay Sportközpon-
tot ugyanis tanítási időn kívül 
a városlakók is használatba ve-
hetik majd. A beruházás uniós 
és állami forrásból, valamint az 
iskolát fenntartó Tiszáninne-
ni Református Egyházkerület 
anyagi hozzájárulásából való-
sult meg, csaknem 2,5 milliárd 
forintba került.

– Magyarország, Miskolc és 
a Református Egyház is kiskö-
zösségekből épül fel – kezdte 
ünnepi beszédét Gulyás Ger
gely, Miniszterelnökséget ve-
zető miniszter. Szólt arról is, 
hogy a reformátusok sokat 
tettek a hazáért, a nemzetért. 
Hozzátette: ez nem dicsekvés-
re, hanem sokkal inkább a saját 

közösségünk iránti elkötelező-
désre ad okot.

– Örülünk azoknak a mély-
reható változásoknak, amelyek 
a mögöttünk hagyott kilenc év-
ben végbementek – hangsúlyoz-
ta Gulyás Gergely. Ennek kö-
szönhető az országban ma több 
mint 800 ezerrel, s csak itt, a me-
gyében több mint 55 ezerrel, 25 
százalékkal dolgoznak többen, 
mint 2010-ben. Ez teszi lehetővé, 
hogy a kormány újabb lehetősé-
get tud megnyitni a családoknak 
és az egyházaknak, a kulturális 
élet szereplőinek, tudja támogat-
ni a sportot és tudunk támoga-
tást nyújtani a köznevelésben, 
a szociális szférában dolgozók-
nak, a városokban és falvakban 
élőknek egyaránt.

Párhuzamba állította a kor-
mányzati eredményeket Miskolc 
fejlődésével, nemcsak a mosta-
ni sportkomplexumot említet-
te, szólt a Diósgyőri vár fejlesz-
téséről, felsorolásában szerepelt 

a stadion, a miskolctapolcai für-
dő és Lillafüred éppúgy, mint a 
város megerősített közbiztonsá-
ga, vagy a tömegközlekedés, az 
ipari parkok fejlesztése és a vá-
rosba irányuló befektetések nö-
vekedése vagy a cégek letelepe-
dése. – Ezzel együtt is sokat kell 
még előre lépni, hogy elégedet-
tek lehessünk – hangsúlyozta.  – 
Ugyanakkor messze még a cél, 
de ma az ország jó irányba halad 
és jó irányba halad Miskolc is – 
mondta Gulyás Gergely.

- Az iskola a közösség fájának 
gyökere. Ha patinás iskolát újí-
tunk meg, akkor a régi gyöke-
reket ápoljuk. Egy új épületrész 
felépítésével pedig újabb gyöke-
reket eresztünk, amelyek még 
erősebben megtartanak minket. 
Erről Alakszai Zoltán, Miskolc 
város jegyzője beszélt az ünnep-
ségen. Hangsúlyozta, hogy a tör-
ténelmi egyházak hagyományos 
szövetségesei a városnak és tevé-
keny részesei annak, hogy az itt 
élők tudására és lokálpatriotiz-
musára alapozva megtalálják és 
kihasználják a városban lévő le-
hetőségeket.  

Az iskola beruházása kapcsán 
elmondta, hogy a Sportközpon-
tot miskolci építésziroda tervez-
te, miskolci építési vállalkozás 
volt a kivitelezője, a megvaló-
sulást pedig az Európai Unió és 
a magyar kormány segítette. –  
Olyan szerencsés együttállás ez, 
ami követendő a városfejlesztés 
jövőjére nézve is. – Miniszter 
úr jelenléte a mai átadó ünnep-
ségen világosan mutatja, hogy a 

kormányzat és az önkormány-
zat csakis összekapcsolódva tud-
ja a fejlesztéseket megvalósíta-
ni – azt is mondhatnám, a nagy 
tetteket véghezvinni – az ország 
és városépítés területen – mond-
ta Miskolc jegyzője. Ezt a fejlő-
dést nem szabad veszélyeztetni 
– hangsúlyozta.

– A Lévay Gimnázium épület-
együttese a belváros és a törté-
nelmi Avas határánál áll, a múlt 
találkozik össze a jelennel, a tra-
díció a megújulással. Ez az az út, 
amin járnunk érdemes. Az el-
múlt években megalapozott vá-
rosfejlesztési gyakorlat látható 
itt, amelynek szerves folytatása 
lesz a Szent István tér átépítése, 
a belváros közösségi tereinek 
megújítása, az Avas turisztikai 
fejlesztése. Hasonlóképpen gon-
dolkodunk a város egészéről, 
Miskolc történelmi városrésze-
inek megújulásával. Ez a kiszá-

mítható jövő lehetőségét kínálja, 
ahol már nem „menni vagy ma-
radni” a legfőbb kérdés, hanem 
az, hogyan tudjuk megvalósí-
tani elképzeléseinket – mondta 
Alakszai Zoltán. A Lévay Gim-
názium fejlesztése nemcsak az 
iskola életét fogja gazdagítani, 
hanem a várost is, amely egye-
temi tudásközpontja, gazdag 
szellemi és kulturális élete révén 
visszanyerte a régióban közpon-
ti szerepét – hangsúlyozta Mis-
kolc jegyzője.  

Ámbrám Tibor, az intézmény 
igazgatója azt mondta: a beru-
házáshoz 810 millió forintot 
nyertek uniós pályázaton, míg 
az az állami támogatás egyedi 
kormánydöntés alapján más-
félmilliárd forint volt. A léte-
sítmény teljes mértékben illesz-
kedik Miskolc belvárosának 
fejlesztési tervéhez. A fejlesztés 
célja többek között egy olyan 

közösségi tér kialakítása, amely 
alkalmassá teszi az iskolát kul-
turális és sportprogramok be-
fogadására, valamint arra, hogy 
regionális tudásközponttá vál-
jon. Az uszodába a Rákóczi ut-
cáról térhetnek be a látogatók, a 
40x20-as, sportversenyekre is 
alkalmas kézilabda pályát pe-
dig a Papszerről lehet megköze-
líteni. Hétköznaponként reggel 
fél 6-tól két órán át, este pedig 
6-tól 9-ig áll bárki rendelkezés-
re az uszoda, ami szombaton-
ként is nyitva lesz reggel fél 6-tól 
10-ig, majd délután 5-től 9-ig. 
Iskolai keretek között a Lévay 
tizennyolc osztályán túl külön-
böző idősávokban használják 
majd a négy református általá-
nos iskola tanulói és a Miskolc 
Városi Sportiskola növendékei. 
A úszómedence 25x13,50 mé-
teres, vízmélysége pedig 1,30 – 
1,60 méteres.

Tanévnyitó Konferenciát tar-
tottak az Avasi Színházterem-
ben iskolavezetőknek és peda-
gógusoknak. 

A konferenciát Sallai László 
oktatásért és köznevelésért fele-
lős polgármesteri biztos nyitotta 
meg, aki az önkormányzat és az 
ipar oldaláról megjelenő kihívá-
sokról is beszélt. – Az oktatás te-
rületén lépéseket kell tenni, fej-
leszteni kell a pályaorientációt, 
valamint a szakképző intézmé-
nyeket, növelni kell a munka-
vállalók digitális kompetenciá-
ját. Fontos, hogy mindenkinek 
legalább egy szakma legyen a 
kezében, és képes legyen a vál-
tozások befogadására – mondta 

el Sallai László. A digitális és a 
nyelvi kompetenciákat már óvo-
dás kortól szeretnék fejleszteni. 
Emellett közelebb kell hozni az 
iskolai képzéseket a vállalati igé-
nyekhez. 

– Számos változáson ment át 
a köznevelési rendszer az utób-
bi időben. Már csak finomhan-
golásra van szükség – mondta az 
Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának főosztályvezetője. – Az 
egyéni munkarend váltja fel a ko-
rábbi magántanulói jogviszonyt. 
A kötelező óvodalátogatással cé-
lunk, hogy az eredményes óvo-
dai felkészítést követően minden 
arra érett gyermek kezdje meg 
a tanulmányait, csak indokolt 
esetben maradjanak az óvodá-

ban. Bevezettük a keresetkiegé-
szítés jogcímet, azt szeretnénk, 
ha a legjobb kollégák lennének 
a vezetők, aminek célja a felelős 

vezetői munka jobb elismerése, 
a vezetői munka vonzóbbá tétele 
– sorolta Lebanov József az életbe 
lépő változásat.



Ismét a közfoglalkoztatás-
ban készült termékekkel te-
lik meg Miskolc belvárosa. 

A hatodik közfoglalkoztatási 
kiállítás és vásár nyílt meg pén-
teken, ahol kézműves termé-
keken kívül állást is ajánlanak 
az érdeklődőknek. A program 
sikerét mutatja, hogy ezreket 
vezetett át az elsődleges mun-
kaerőpiacra. A közmunkások 
száma Miskolcon alig egy év 
alatt több mint felére csökkent.

A termékek elkészítése szá-
zaknak nyújtott kiutat a mun-
kanélküliségből. Idén a megye 
16 járásából 92 kiállító mutatja 
be a közfoglalkoztatásban ké-
szült termékeit. Ezekből lehet 
vásárolni, a kitelepült foglal-
koztatók pedig állást is ajánla-
nak az érdeklődőknek.

Mindezt a kormánnyal szoros 
együttműködésben teszi Mis-
kolc, hangsúlyozta a város jegy-
zője. Alakszai Zoltán elmond-
ta, kilenc év alatt Miskolcon a 
harmadára csökkent a munka-
nélküliek száma és egyre több 

közmunkás kerül át az elsődle-
ges munkaerőpiacra. - Az elmúlt 
években nagy sikereket értünk 
el, hiszen a közfoglalkoztatás-
ban résztvevők száma csökkent, 
ez azt jelenti, hogy Miskolc és a 
miskolci gazdaság fejlődik, egy-
re több ember tud valós piaci, 
munkaerőpiaci körülmények 
között elhelyezkedni – nyilat-
kozta a jegyző.

Miskolcon jelenleg 60 haj-
léktalant is foglalkoztatnak a 

közmunkaprogramban, ezzel 
segítik a leginkább hátrányos 
helyzetben lévőket. A kiállítás-
ra és vásárra a Városgazda is 
kitelepült, a cég a legtöbb köz-
munkást foglalkoztatja Mis-
kolcon. A közfoglalkoztatási 
program, - melyre a kormány 
idén 31 milliárdot fordít - kép-
zésekkel is segít átvinni az em-
bereket a munka világába.

- Ma Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében ki tudjuk jelenteni, 

hogy aki szeretne dolgozni, aki 
akar dolgozni, az tud dolgozni 
és ez a legtöbb, amit elérhetett 
a közfoglalkoztatási program. 
Erről Demeter Ervin kormány-
megbízott beszélt a sajtótájé-
koztatón. A kormánymegbízott 
hozzátette, a közfoglalkoztatás-
ban résztvevők egyszeri támo-
gatást is kapnak idén. A prog-
ramból bővebben a pénteken 
nyílt kiállításon is lehetett érdek-
lődni Miskolc belvárosában.

A közös munka első lépése-
ként a törvényszék összefo-
gott az állatkert Passzold 
vissza tesó! környezetvé-
delmi kampányával. 

A törvényszék és a va-
daspark között júniusban 
jött létre az a megállapodás, 
melynek eredményeként a 
dolgozóknak nem csak arra 
nyílt lehetőségük, hogy ked-
vezményes belépés kere-
tében családjaikkal együtt 
kikapcsolódhassanak az ál-
latkert színes programjain, 
hanem arra is, hogy csatla-
kozzanak a használt mobil-
telefonok összegyűjtésére 
szervezett környezetvédelmi 
kampányhoz. Azóta csak-
nem háromszáz haszná-
laton kívüli mobiltelefont 
gyűjtöttek össze. A telefo-
nokból tizenhétféle anyagot 
lehet újrahasznosítani, töb-
bek között aranyat, ezüstöt 
és a koltánt, amely a tantál 

ércváltozata. Ezt Kongóban 
bányásszák, ahol a kihalás-
sal veszélyeztetett gorillák és 
csimpánzok is élnek.

A Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft. szolgáltatá-
si igazgatója, Csordás László 
úgy nyilatkozott, szeretnék, 
ha ez a Törvényszékkel meg-
valósult együttműködés 
példa lehetne mások számá-
ra is. A szolgáltatási igaz-
gató hozzátette, hogy jelen-
leg is folyamatban vannak 
különböző szervezetekkel 
tárgyalások, amelyek csat-
lakozni kívánnak a prog-
ramhoz. A törvényszék 
„Csak egy telefonba kerül” 
akciója keretében a bíróság 
dolgozói több mint 270 da-
rab használaton kívüli mo-
biltelefont gyűjtöttek össze, 
majd a vadaspark közremű-
ködésével juttatták el azo-
kat az újrahasznosításban 
közreműködő Jane Goodall 
Intézethez.

Új dimenzió nyílt a Miskolci Egyetemen. Közép-Euró-
pában egyedülálló 3D Labort adtak át, amellyel az okta-
tók és a hallgatók három dimenzióban tudják megvizs-
gálni az anyagok szerkezetét.

A 3D Labor Közép-Eu-
rópában is egyedülálló, de 
van olyan berendezés, ami-
ből csak ez az egy van a vilá-
gon. Gácsi Zoltán, a Műszaki 
Anyagtudományi Kar egye-
temi tanára magyarázta el a 
laboratórium lényegét. – A 
milliméteres nagyságrendtől 
a 100 nanométerig három 
dimenzióban feltárjuk az 
anyagok és a különböző al-
katrészek szerkezetét, és ezt 
összefüggésbe hozzuk a tu-
lajdonságokkal, gyártástech-
nológiával.

A laboratóriumban je-
lenleg kilencen dolgoznak, 
oktatók és hallgatók közö-
sen. Torma András rektor el-
mondta, a mérnökképzésnél 
nélkülözhetetlen az, hogy a 
hallgatók ne a munkahelyen 
találkozzanak először ilyen 
lehetőséggel, hanem már 
tanulmányaik során ismer-
kedjenek meg. Annak pedig 
örülünk, ha viszik a hírét az 

országban, sőt akár Európá-
ban is, hogy ilyen berende-
zéssel is rendelkezik a Mis-
kolci Egyetem.

A fejlesztés nemcsak a 
hallgatóknak és az egyetem-
nek jó, hanem a gazdaságnak 
is – erről beszélt Horváth Zita 
felsőoktatásért felelős helyet-
tes államtitkár. – Minden 
ilyen ügy azt mutatja, hogy 
egy egyetem jóval túlmutat 
a klasszikus egyetemi sze-
repkörén. Tehát egy egyetem 
valóban egy innovációs öko-
szisztéma. Lehet a központja 
annak a szűkebb vagy tágabb 
régiónak bizonyos kutatá-
sok, képzések tekintetében. 
Ez a régió lehet egy egész or-
szág vagy Közép-Európa. Az-
zal, hogy oktat, és azzal, hogy 
kutat jó értelemben kiszol-
gálja a társadalmi gazdasá-
gi környezetet. A 3D Labor 
csaknem 900 millió forint 
európai uniós támogatásból 
valósult meg.
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Összefogtak  
a környezetért

Vásárra viszik portékáikat3D labort adtak át 

Rövid időn belül másodszor 
segítettek katonák a központi 
kórház gyermekein. 

A Magyar Honvédség önkén-
tes tartalékosai által összegyűj-
tött rengeteg adomány mind-
össze egy hónap alatt gyűlt 
össze, amihez több mint két-
száz katona fogott össze, hogy 
mosolyt csaljanak a gyermekek 
arcára. – Nagyon sok készség-
fejlesztő játékot, ügyességi játé-
kot, ruházati cikkeket hoztunk, 
ezen belül nyilván szelektálva a 
kisfiúknak, kislányoknak – nyi-
latkozta a Molnár Sándor szá-
zados.

A gyűjtést az egyik önkén-
tes tartalékos katona kezde-
ményezte. Nagy Barbara Erika 
őrmester elmondta, már tavaly 
civilként, függetlenül a hon-

védségtől szervezett egy ha-
sonló gyűjtést. – Akkor gon-
doltuk úgy a párommal, hogy 
milyen jó lenne ezt az egészet 
katonaruhába végrehajtani, hi-
szen ez az egész ÖTT-s állo-
mánynak a munkája arról szól, 
hogy segítsünk. Azt gondoltuk, 
hogy itt a gyermek onkológián 
van a legnagyobb szükség a se-
gítségre – fogalmazott.

A Magyar Honvédség 
idén másodszor segítette a 
gyermek osztályt. – Fontosnak 
gondolom, hogy különböző 
közintézmények, illetve közfel-
adatot ellátó intézmények tá-
mogassák egymást és ebben az 
évben a honvédség immáron 
másodszor támogat minket – 
emelte ki Révész János, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Központi Kórház és Egyetemi 

Oktató Kórház főigazgatója. 
Mint mondta, először egy má-
sik alakulat volt az, aki a gyer-
mekegészségügyi központban 
építészeti munkákat végzett. 
Kórtermeket újítottak fel, illet-
ve udvart rendeztek és ez most 

a második alkalom, amikor 
pedig a gyermekeknek hoztak 
játékokat. A katonák azt terve-
zik, hamarosan újabb gyűjtést 
szerveznek, hogy a kórház más 
osztályain fekvő gyerekek ar-
cára is mosolyt csalhassanak.

ANGYALBŐRBEN ÉRKEZETT AZ ADOMÁNY

Közbiztonsági napot ren-
deztek a Jókai lakótelepen, a 
Malom mellett. A program-
ra kitelepült a MIÖR és a 
Magyar Honvédség is.

Toborzási céllal érkezett a 
Magyar Honvédség a Jókai la-
kótelep családi napjára, mely-
nek ezúttal a közbiztonság állt 
a középpontjában. 2001 óta 

működik a Miskolci Toborzó 
Iroda, azóta folyamatos a to-
borzás megyénkben. – A terü-
letvédelmi tartalékos toborzást 
2017-ben kezdtük és országos 
szinten harmadik helyezett eb-
ben Borsod. Augusztus végén 
kötöttük meg a négyszázadik 
szerződést – nyilatkozta Nagy 
Géza őrnagy, irodavezető.

– A közbiztonsági nap révén 
közelebb tudjuk hozni a rendé-
szetet a miskolciakhoz. A lakók 
megismerhetik őket és a műkö-
désüket – mondta Szabó Csaba 
László, a Miskolci Önkormány-
zati Rendészet szolgálatvezetője. 
Két kutyás szolgálattal vonultak 

ki a Jókai lakótelep családi nap-
jára, akik bemutatót is tartottak.

A civil szervezésű programot 
egy helyi lakótelepi egyesület ál-
modta meg. Ezúttal egy kicsit a 
retro jegyében telt a nap: meg-
jelentek régi gyerekjátékok, a 
felnőttek számára pedig a retro 
zenék. – Szeptemberben lesz-
nek még szabadtéri programok 
a Jókai lakótelepen – emelte ki 
Kiss János alpolgármester. A 
program célja, hogy ne csak az 
újságban olvassák a miskolciak, 
mennyire fejlődik a város köz-
biztonsága, hanem lássák is, kik 
azok, akiknek ezt a biztonsági 
fejlődést köszönhetik. 

Közbiztonsági nap a Jókain



Idén is szabadtéri rendez-
vénnyel kezdődött az évad 
a Miskolci Nemzeti Szín-
házban. Délelőtt A gyere-
keket kalandjáték várta, 
ízelítőt kaphattunk az új 
évad zenés előadásaiból, de 
a társulat új tagjai is bemu-
tatkoztak.

A korábbi évek népszerű 
programjai mellett meglepeté-
sekkel és újdonsággal is várták 
a színházbarátokat Miskolcon 
az évadnyitó rendezvényen. 
Délelőtt családi programokkal 
készült a teátrum: a színpadon 
az új évad repertoárjából lát-
hattak részleteket, a színház ze-
nekara pedig ismét kereste az 
önként jelentkező amatőr kar-
mestereket. A Miskolci Balett 
következő bemutatójából, az 
Üvöltő szelekből szolgált ízelí-
tővel, az apró táncoslábúak pe-
dig egy rövid időre a Miskolci 
Balett tagjává válhattak.

Ismét megnyílt a Szelfi-
Pont, ahol bárki készíthetett 
fotót a színművészekkel. Az 
új évad címeit jól ismerők 
fagylalttal hűsíthették magu-
kat az utolsó nyári hétvégén. 
A most bérletet váltók közül 
pedig egy szerencsés nyertes 
visszakapta bérlete árát.

Vasárnap este Lajos András 
színművész pajzán mesélő-
színházi előadását láthatták 

a 16 éven felüli érdeklődők a 
Déryné kertben, majd a Bab-
ra zenekar muzsikált élőben, 
melyet a Feketeszárú cseresz-
nye bemutatóján láthat vi-
szont a színpadon a közön-
ség. Akik este ellátogattak a 
színház elé, ízelítőt kaphat-
tak a különleges hangulatból, 
melyet az együttes a színpad-
ra varázsolt. Az egyedülál-
ló élmény itt nem ért véget, 
ugyanis a Miskolci Bartók 
Béla Zene- és Táncművésze-
ti Szakgimnázium növen-
dékeinek segítségével bárki 
csatlakozhatott a táncházhoz, 
melyhez természetesen a 
Babra adta a talpalávalót, 
színészeik és táncosaik pe-
dig szintén táncra perdültek 
a közönséggel. A hagyomá-
nyokhoz híven idén is látvá-
nyos fényfestéssel zárult az 
este a Déryné-kertben: a Szí-
nészlakások falán elevenedett 
meg a színház 196. évada!

Kilenc nagykövet látogatott 
Edelénybe Csöbör Katalin 
meghívására, hogy megis-
merje a Szimfónia Progra-
mot, ami a roma gyerekek 
számára kínál lehetőséget. 
A zene erejével segít a tár-
sadalmi beilleszkedésben.  

A kastélyt tárlatvezetéssel, 
a Szimfónia Programot pedig 
a zene segítségével ismerték 
meg közelebbről. A francia 
nagykövet első beosztottja 
mellett Chiléből, Libanonból, 
Albániából, Thaiföldről, vala-
mint Angolából, Spanyolor-
szágból, Philippiből és Auszt-
riából érkeztek a diplomaták. 

– Ausztria számára a klasz-
szikus zene rendkívül fontos, 
ezért is tartom kiváló ötlet-
nek, hogy roma gyerekeknek 
segítenek a felzárkózásban, a 

zene által. Magam is tanul-
tam hegedülni, a zene közel 
áll a szívemhez. Érdeklődés-
sel várom, hogy megismer-
jem a projekt részleteit, és 
találkozhassak a fiatalokkal 
– mondta Elisabeth Ellison, 
osztrák nagykövet. 

A Symphonia Alapítvány 
Szimfónia Programnak nö-
vendékeinek koncertjén a 

nagykövetek első kézből ta-
pasztalhatták, milyen erős 
társadalomformáló erővel bír 
a zene. A program célja, hogy 
roma fiatalok társadalmi be-
fogadását segítse. 

– Azt szoktam monda-
ni, Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyében élni, illetve bor-
sodinak lenni egy életér-
zés. Szeretném megmutatni 
a külföldieknek megyénket. 
Gyönyörű vidéken élünk, és 
Edelényben régóta helye van 
a francia kultúrának – nyilat-
kozta Csöbör Katalin.

Az országgyűlési képviselő 
a Frankofón Parlamenti Köz-
gyűlés Magyar Szekciójának 
elnöke jó kapcsolatot ápol a 
hazánkba delegált nagyköve-
tekkel. Az osztrák nemzettel 
például több közös fejlesz-
tésük van. A miskolctapol-
cai strandot egy hazájában 
nagyon népszerű és sikeres 
osztrák tervezte, Alsózsolcán 
pedig egy osztrák cég tervez 
további bővítést.  

A Cinefest idén milliók bál-
ványait, Vanessa Red grave-
et és Franco Nero-t tünteti 
ki az Európai Mozi Nagykö-
vete díjjal.

Vanessa Redgrave és Franco 
Nero az Európai Mozi Nagy-
követe díjakat személyesen 
veszik át a CineFesten szep-
tember 19-én 18.30-kor Mű-
vészetek Háza Pressburger 
termében. Ezt követi a Djan-
go (r.: Sergio Corbuci, 1966) 
című film vetítése, majd a Ju-
lia (r.: Fred Zinnemann, 1977) 
című alkotást is láthatják a né-
zők, amely az Oscar-díjat hoz-
ta meg Vanessa Redgrave szá-
mára.

Vanessa Redgrave Oscar-, 
Golden Globe-, Emmy- és 
Tony-díjas színésznő, aki el-
nyerte a Cannes-i Filmfesz-
tiválon a legjobb női alakítás 
díját, valamint a Screen Actors 
Guild Award és Brit Filmaka-
démia kitüntetettje is. Több 
évtizedes pályafutása során 
hatszor jelölték Oscar-díjra és 
olyan legendás rendezőkkel 
dolgozott együtt, mint például 
Tony Richardson, Bille August 
– aki az idei CineFest egyik 
dísz vendége és életműdíjasa -, 
James Ivory, Karel Reisz, Fred 
Zinnemann, Joe Wright, Sid-
ney Lumet, Richard Attenbo-
rough és Michelangelo Anto-
nioni. A UNICEF jószolgálati 
nagykövetének választotta.

Királynőként éppúgy uralja 
a színpadot, mint a filmvász-

nat. A Redgrave-művészcsalád 
tagjaként (édesapja Sir Michael 
Redgrave színész) korán kap-
csolatba került a színházzal és 
a filmmel. Vanessa Redgrave 
felejthetetlen alakítást nyújtott 
Isadora Duncan szerepében 
éppúgy, mint a Juliában, az Ó, 
az a csodálatos háborúban, a 
Gyilkosság az Orient expresz-
szen, a Kísértetház, a Mission: 
Impossible és a Szellem a ház-
ban című remekművekben – 
hogy csak néhány filmet emel-
jünk ki több száz szerepe közül.

Franco Nero, az acélos te-
kintetű olasz színész szá-
mára a szakmai áttörést az 
1966-os Django hozta meg – 
Sergio Corbucci italowesternje 
kultfilm lett, melynek több foly-
tatása is készült és olyan rende-
zőket inspirált, mint Quentin 

Tarantino. A 2012-es Django 
elszabadul című filmben - me-
lyet Leonardo DiCaprio, Chris-
toph Waltz és Jamie Foxx fősze-
replésével forgatott Tarantino 
-, Franco Nero, a legenda egy 
cameo-szerepben tűnik fel.

A 1967-es Camelot című 
filmben, Sir Lancelotot ala-
kította. Itt játszott először 
Vanessa Redgrave-vel, akivel 
egymásba szerettek, és nem 
sokkal később gyermekük 
született. Az Oscar-díjas szí-
nésznőt Franco Nero 2006-
ban vette feleségül. Százezrek 
emlékeznek Damiano Dami-
ani maffiafilmjeire az 1970-es 
évekből, például az Egy ren-
dőrfelügyelő vallomása az ál-
lamügyésznek és a Miért ölnek 
meg egy bírót? című alkotá-
sokra, továbbá a Keoma, vala-

mint a Mint a bagoly nappalra 
című filmekre, valamint Rai-
ner Werner Fassbinder és Luis 
Buñuel remekeire, a Querel-
le-re és a Tristanára.

Franco Nero több szállal is 
kötődik Magyarországhoz, itt 
forgatta a Honfoglalás és a Sac-
ra Corona című Koltay Gábor 
rendezte filmeket, majd 2008-
ban Almási Tamás Mário, a va-
rázsló című filmjének fősze-
repét alakította. Emlékezetes 
szerepe a Még drágább az éle-
ted főgonosza, ahol Bruce Wil-
lisszel játszott együtt. 2005-ben 
a Forever Blues című filmmel 
rendezőként is bemutatkozott. 
2017-ben a John Wick-széria 
második felvonásában tűnt fel 
– hogy csak néhány szerepet 
említsünk Franco Nero több 
mint kétszáz alakítása közül.

Új padlóburkolatot kapott 
a II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár 
második emelete. A cserét 
a Miskolci Közintézmény 
Működtető Központ né-
hány nap alatt végezte el. 
Hamarosan bútorokat is 
cserélnek és az intézmény 
új könyvtárbusza is meg-
érkezik.

A könyvtár polcain három 
szinten összesen több mint 
egymillió dokumentum so-
rakozik. Ennek nagy részét 
megmozgatták az utóbbi he-
tekben, amikor mintegy ezer 
négyzetméteren burkolatot 
cseréltek. 

Az állományt egy kicsit 
arányosabban osztották 
meg, így a második emelet 
közepén nyílt egy szabad 
tér, ahol kiállításokat tudnak 
majd szervezni, akár pár-
huzamosan is az első eme-
letiekkel. – Egy nemzetközi 

pályázatnak köszönhetően 
hamarosan paravánokat vá-
sárolunk, mintegy 18 mo-
dern paraván kerül beszer-
zésre, így majd itt is lehet 
kiállítást rendezni – nyilat-
kozta Prokai Margit, a II. Rá-
kóczi Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár igazgatója.

A könyvtárat Nagy Réka 
polgármesteri biztos a vá-
ros lelkének nevezte. – A vá-
ros támogat minden olyan 
fejlesztést és minden olyan 
projektet – legyen az akár 
kulturális, akár bármilyen 
más területre vonatkoztat-
ható –, ami közösséget épít, 
közösséget teremt, és közös-
séget erősít – fogalmazott. 
A gyűjteményben számos 
muzeális darab is fellelhető. 
A jövőben ezeket is szeret-
nék kiállításon megmutat-
ni az olvasóknak. Szeptem-
ber 16-án pedig a megyei 
könyvtár új könyvtárbusza 
is megérkezik.
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A CINEFEST EURÓPAI MOZI NAGYKÖVETEI:

Vanessa Redgrave és Franco Nero 
Megújult  
a megyei könyvtár

BULIVAL CSAPTAK BELE  
AZ ÚJ ÉVADBA 

Nagykövetek érkeztek 
Edelénybe 



A Miskolci Szimfonikus 
Zenekar idén is megtartot-
ta hagyományos Aperitif 
című koncertjét, amely épp 
úgy, mint az ételek előtti 
étvágygerjesztő ital, kedvet 
ébreszt az együttes évadjá-
nak programjához.

Népes közönség alakult a 
miskolci járókelőkből, meg-
telt a tér a Szinva teraszon. 
Ezt a helyszínt választotta 
ugyanis idén is az évad első 
hangversenyére a Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar. A 
miskolciak szeretik, sőt már 

várják ezt a zenei élményt, 
így évről évre többen gyűl-
nek össze. A koncert célja, 
hogy az együttes bemutassa 
sokszínűségét, és felhívja a 
figyelmet a klasszikus zene 
létjogosultságára a város köz-
pontjában.

Idén Dubóczky Gergely 
vezényelt, aki a Virtuó-
zok egyik ötletgazdája volt, 
együtt dolgozott együtt dol-
gozott Kocsis Zoltánnal, 
Fischer Ivánnal és Ádám-
mal, valamint harminchat 
éves korában lett a székes-
fehérvári Alba Regia Szim-
fonikus Zenekar vezető kar-
mestere. 

A Bükkben való túrázás 
után elértük Miskolc nyugati 
peremét, amely számtalan 
érdekességet tartogat szá-
munkra, kezdve a völgyben 
épült „kilátót” is rejtegető 
Majális-parktól, ahonnan 
egy minimálisan megterhelő 
sétával lehet eljutni a Csa-
nyikig, amely a Vadaspar-
kkal egy igazán kellemes 
kikapcsolódási lehetőséget 
kínál. 

Nem sokkal keletebbre ta-
láljuk a város egyik legszebb 
fekvésű lakótelepeként szá-
montartott Alsó- és Felső-Maj-
láthot, innen pedig már csak 
a Szinván kell átkelni ahhoz, 
hogy Miskolc egyik kertváro-
si részére, Berekaljára érjünk, 
ahol jelen sorok írója is gye-
rekeskedett. E heterogén vá-
rosrészt 2010 óta hivatalosan 
is Felsőgyőrnek hívják, bár ez 
a miskolciak szóhasználatában 
kevésbé van jelen. A felsorol-
tak közül most a Bükk keleti 
kapujának is nevezett területet 
vizsgáljuk meg.

Itt kapott helyet az 1984-ben 
átadott, csaknem két évtizedig 
működő Herman Ottó Em-
lékpark, amely több építészeti 
bravúrt is felmutatott a maga 
idejében. Bár a rossznyelvek 
sokáig egy völgyben épült ki-
látóként csúfolták a Taba Benő 
által tervezett épületet, arra ké-
sőbb maga az építész hívta fel a 
figyelmet, hogy a toronyépület 
teljesen más célokat szolgált: a 
Bükk flórájának és faunájának 
bemutatásán túl többek között 
gombavizsgáló is működött az 
épületben. A park jellegzetes, 
kétszárnyas fogadóépülete a vi-
rágnyílást szimbolizálja, ennek 

szimmetriatengelyére lett „rá-
ültetve” a felkiáltójelként (vagy 
a virág bibéjeként) magasodó 
toronyépület megadva így az 
organikus összhangot. A komp-
lexumot végül az 1985-ös szófi-
ai Építészeti Biennálén bronzé-
remmel jutalmazták. A sokak 
által csúfolt gombavizsgáló vé-
gül 2002-ben egy gyújtogatás 
áldozata lett. A jobb sorsra ér-
demes parkos, ligetes terület 
mára elhagyatott, csupán két 

buszjárat teszi meg itt kötelező 
köreit, bár tervben van a létesít-
mény rehabilitációja.

Miután összefoglaltuk a je-
lent és a jövőt, nézzük a terü-
let múltját, amit nem mindig 
Majális-parkként neveztek. A 
II. világháború előtt ugyanis a 
népnyelv inkább Királyasztal-
ként emlegette a területet, ami 
az egykori diósgyőri korona-
uradalommal állt kapcsolat-
ban. A környéken volt ugyanis 
Nagy Lajos király vadaskertje, 
így a Csanyikban és környé-
kén szívesen vadászott a király, 
majd az utódai is. A vadásza-
tot követően pedig a lakomát 
az ún. Királyasztalon tartották, 
feltehetően ezen a területen. 
De inkább meséljen helyettem 

a Pecér Királyasztala című le-
genda, mely magára a Pecér 
helynévre is megadja a mondai 
magyarázatot.

"Mátyás király, az igazsá-
gos, végtelenül szeretett Diós-
győrben tartózkodni. A teljes 
pompájában díszelgő és ké-
nyelemmel berendezett vár-
ban szállott meg, és a gyönyö-
rű vidék rengeteg vadonjában 
vadászgatott. Vadkan vadá-
szatain pecérei is részt vettek, 

akik bámulatosan idomított 
kutyákkal űzették-hajtatták az 
erdők veszedelmes vadjait. Az 
igazságos nagy királynak szá-
mos külföldi vendége is részt 
vett ezeken a vadászatokon, 
legtöbbször csak azért, hogy a 

híres pecérektől idomított va-
dászebek nagyszerű munkájá-
ban gyönyörködjenek. A király 
pecérei a ma is Pecér néven 
nevezett völgyben laktak ku-
tyáival együtt. Bármennyire is 
kiváló és pótolhatatlan munkát 
teljesítettek a pecérek, bent a 
várban mégsem lakhattak, ha-
nem a várárkon túl kellett lete-
lepedniök. 

Egyik nagy vadászaton, 
amelyiken több külföldi lovag 
is részt vett, a királyi pecérek 
ismét nagyszerű munkát vé-
geztettek kutyáikkal. A hajtóe-
bek hangos csaholással űzték 
a vadakat s a vadászok gaz-
dag zsákmányra tettek szert. 
A nagy vadászat meg is hozta 
az urak étvágyát. Különben is 
szokása volt Mátyás királynak, 
hogy az erdőben kiválasztotta 
egy gyönyörű forrás környé-
két és ott hatalmas fák lomb-
sátora alatt terítettek asztalt s 
ott evett-ivott vendégeivel. A 
királyi asztal vendégei mindig 
ámulva figyelték, hogy Mátyás 
király evőeszköz nélkül ujjai-
val olyan ügyesen fogta meg az 
ételeket, s olyan módon táplál-
kozott, hogy keze mindig tisz-
tán maradt. A vadászebéden, 
amelyet ma is Királyasztala 

névvel emlegetett forrás mel-
lett szolgáltak a királynak és 
vendégeinek, egy alkalommal 
különös dolog történt. A va-
dászatot már lefújták, a zsák-
mányt is összehordták, a pe-
cérek a kutyákat szijra fűzték, 
s a király kiséretével, a külföldi 
vendégekkel együtt, jó kedv-
vel, beszélgetve tartott a Kirá-
lyasztala felé. A főpecér a ki-
rály legkedveltebb kutyájával 
nem messze a Királyasztaltól, 
készült hazafelé. Egyszerre az 
egyik kutya eltépte a sziját és 
gyors iramodással a Királyasz-
talán elkészített lakomázó he-
lyen termett, s mielőtt meg-
akadályozták volna, éppen a 
királynak elkészitett, az asztal 
főhelyére tett pompás pecse-
nyét fogai közé kapta és vonit-
va futott a nagyszerű konccal 
az erdőbe. A főpecér azonnal 
követte a kutyát, amely törté-
netesen a király legkedveltebb 
vadászebe volt, de mire utol-
érte a kutyát, akkorára a kutya 
már fölfalta a pecsenyét. Nagy 
volt azonban a főpecér ámula-
ta, amikor az ujra szijra fűzött 
ebbel vissza akart indulni. Alig 
tettek néhány lépést, a kutya 
kinos nyöszörgéssel a földre 
roskadt s mire a főpecér szól-
ni tudott volna kedves kutyá-
jához, már ki is mult a szeren-
csétlen pára. 

A főpecér borzadva nézte, 
mi történt. Tüstént kitalálta, 
hogy a kutya mérgezett pecse-
nyétől pusztult el. Rohant Má-
tyás királyhoz és titkon elmon-

dotta neki, mi történt. Mátyás 
király megtiltotta, hogy bárki-
nek is szóljon a különös ese-
ményről. Nem lehetett meg-
tudni, melyik külföldi vendég 
akarta mérgezett pecsenyével 
a királyt másvilágra küldeni a 
Királyasztalán elkészített lako-
mán. Mátyás király pedig a mai 
Pecér néven nevezett völgyben 
adományozott a főpecérnek la-
kóházat és földbirtokot."

Kevésbé vadregényes, de 
annál érdekesebb múltja van 
a rendszerváltás előtti nagy 
majálisok helyszínének, illet-
ve a Vadasparknak (mosta-
ni nevén Miskolci Állatkert és 
Kultúrpark) ma is helyt adó 
Csanyiknak. Nevét a közép-
kori Csenyik településről kap-
ta, amit 1313-ban említenek 
először - tudjuk meg Györffy 
Györgytől. A kis falucskát szin-
tén pálosok lakták, de ugyanitt 
létesített 1355-ben Nagy Lajos 
király halastavat és vadasker-
tet is. Azonban e település nem 
volt hosszú életű, már a 15-16. 
század környékén elnéptele-
nedett. A 20. században a mis-
kolci lakosság újra felfedezte a 
gyönyörű völgyet, az államszo-
cializmus idején több pártren-
dezvény, KISZ tábor, sportver-
seny és majális színhelye volt az 
egykori pálos település, amely 
része volt a „fehér barátok” út-
vonalának. Ennek lenyomatát 
a környék egyéb elnevezései is 
megőrizték az utókornak.

NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ
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A király asztalától a Majális-parkig  
(Miskolc helynevei 5. rész)

A brémai muzsikusok, 
A kis herceg, Mosó Masa 
mosodája – csak néhány 
darab abból a tizenhatból, 
amelyeket idén a Csodam-
alom Bábszínház műsorra 
tűzött. Öt új bemutatót ter-
veznek az új évadban, de a 
régi kedvencek is szerepel-
nek a repertoárban. A tár-
sulat két új bábszínésszel 
bővült.

Májusban ismerkedhet-
tek meg a gyerekek Süsü és 
Torzonborz kalandjaival a 
Csodamalom Bábszínház-
ban. Süsüre újabb kihívá-
sok vártak, hogy megment-
se a királyságot, és megvédje 
a várost Torzonborz király 

ármánykodásaitól. A kis ki-
rályfi szerepébe Nánási Bri-
gitta bújt, akkor még a Deb-
receni bábtársulat tagjaként. 
Ő az egyik fiatal, aki az 
idei évadtól már a miskol-
ci bábszínházban dolgozik. 
– Színművészként végeztem 
Kolozsváron, három évvel ez-
előtt, és tavaly kezdtem a Voj-
tina bábszínházban. Ott dol-
goztam egy évadig, valamint 
már itt, a Csodamalom Báb-
színházban is a Süsü és Tor-
zonborz előadásban láthattak 
a gyerekek kis királyfiként – 
nyilatkozta Nánási Brigitta.

Tóth Evelint is láthat-
ták már a gyerekek az előző 
évadban a Süsü és Torzon-
borz kalandjaiban. Neki ez az 
első munkahelye. A Miskolci 
Zrínyi Ilona Gimnáziumba 
járt dráma tagozatra, majd a 
Miskolci Egyetemen végzett 
kommunikáció és filozófia 
szakokon. - Nem volt tapasz-

talatom a színházzal kapcso-
latban, de már a gimnázium 
óta ismerem a Csodamalom 
Bábszínházat, volt velük kap-
csolatunk és mindig is sze-
rettem volna kipróbálni ezt a 
fajta stílust – fogalmazott.

A Brémai muzsikusok 
előadással indul majd az 
évad október 8-án. Szabó At-
tila, a Miskolci Csodamalom 
Bábszínház ügyvezetője úgy 
fogalmazott, gazdag és tartal-
mas évaddal várják a közön-
séget, kicsiket és nagyokat 
egyaránt. – Öt új bemutatót 
terveztünk ebben az évad-
ban. Persze a repertoárunk 
ennél jóval gazdagabb, mint-
egy 16 előadásból áll a teljes 
évad kínálata – emelte ki. Az 
évadban A Brémai muzsiku-
sok mellett ott lesz többek 
között, A székely menyecske 
és az ördög, Mosó Masa mo-
sodája, A kis herceg és Pom-
pom is. 

Gazdag és tartalmas évadot 
ígérnek

Ízelítőt adtak  
a szimfonikusok
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A miskolci 9 és féléves Balázs 
nyerte azt a kisiskolások szá-
mára meghirdetett pályáza-
tot, amelynek keretében hat 
és tizenegy év közötti gye-
rekek a számukra tökéletes 
iskolatáskáról készíthettek 
tervet.

A július 5-én megtartott 
sorsoláson nyertes pályázó 
jutalma maga az általa meg-
álmodott iskolatáska, amelyet 
az áruházlánc franciaorszá-
gi központjában készítettek el 
és ünnepélyes keretek között 
adták át a nyertesnek, a 9 és 
féléves miskolci Balázsnak az 
Auchan József Attila úti áru-
házában.

Török Balázs egy rozmárba 
pakolhatta be hétfőn reggel a 
füzeteit. A miskolci fiú egy or-
szágos bevásárlóközpont-lánc 
pályázatán nyert papírra ve-
tett elképzelésével. – Eredeti-
leg kutyában gondolkodtam, 

de a hosszúkás orrát nagyon 
nehezen tudtam megrajzolni. 
Ekkor jutott eszembe, hogy a 
rozmárnak nyomott orra van, 
így készült el az iskolatáskám. 
Szeretem is, meg jól is néz ki – 
mondta Balázs.

A miskolci fiú családja vá-
sárlás során talált rá a pályá-
zatra. Balázs még nem döntöt-
te el, hogy felnőttként tervező 
lesz-e, de tetszik neki a saját 
táska, ezért egy lehetséges op-
ció számára a designer mun-
ka. Az Auchan országos pá-
lyázatában mind a 19 magyar 
áruház vett részt. Nagyon sok 
gyerek ragadott papírt és ce-
ruzát. Pálházy-Horváth Krisz-
tina, az Auchan Miskolc hu-
mánerőforrás-vezetője úgy 
nyilatkozott: az áruházaik-
ban leadott rajzpályázatokat 
továbbították a központba, 
Budaörsre, ahonnan Francia-
országba kerültek ki, ott szü-
letett meg a döntés.

ILYEN TÁSKÁJA BIZTOS 
NINCS SENKI MÁSNAK 

Hirdetés

A FELHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT MÉRI 
A MISKOLCI TÁVHŐSZOLGÁLATÓ

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozata alapján a MIHŐ 
Kft.-nek kétévente személyesen is fel kell mérnie a felhasználók elégedettségét.

A felmérés célja, hogy a távhőszolgáltató cég a fogyasztó értékítéletét tükröző 
visszajelzést kapjon szolgáltatói tevékenységéről, annak megítéléséről, valamint 
szolgáltatási színvonaláról, amely alapján a távhőszolgáltató tovább javíthatja a 
szolgáltatás minőségét.

Az elégedettségi felmérés kérdőívét személyesen, telefonon, online ügyfélszolgá-
laton és e-mailen, valamint az ügyfélszolgálati irodában elhelyezett informatikai esz-
közön (tableten) lehet kitölteni. A kérdőív kitöltése anonim.

SZEMÉLYES MEGKERESÉS
A MIHŐ Kft által megbízott Kutatópont Kft. kérdezőbiztosai a kérdőív kitöltése mi-

att személyes megkeresést végeznek 2019. szeptember 9-től terv szerint 2019. ok-
tóber 31-ig.

A Kutatópont Kft. munkatársai a MIHŐ Kft. által kiállított megbízólevéllel és kérde-
zőbiztosi igazolvánnyal rendelkeznek és minden esetben igazolni tudják magukat.

Javasoljuk, hogy a kérdezőbiztosoktól minden esetben kérje, hogy igazolják magu-
kat. Csak azokkal a kérdezőbiztosokkal álljon szóba, akik ezt megteszik!
A kérdezőbiztosok semmilyen jogcímen nem kérhetnek és fogadhatnak el pénzt.

A kutatással és a Kutatópont Kft. munkatársaival kapcsolatban bővebb informá-
ció kérhető:

levélben: 1054 Budapest, Alkotmány u. 15. 3/2
telefonon: +36 20 251 2566
e-mailen: iroda@kutatopont.hu

A sikeres elégedettségi felmérés érdekében kérjük segítse a kérdezőbiztos 
munkáját.

Együttműködését köszönjük!
MIHŐ Kft.

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, a Sötétkapu mellett) 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

Miskolc önkormányzata a 
nagy miskolci árvíz 141. év-
fordulója alkalmából augusz-
tus 31-én, a Szent Anna téri 
emlékműnél megemlékezést 
és koszorúzási ünnepséget 
tartott.

Az egykori krónikák szerint 
1878. augusztus 30-án este he-
ves zivatarok érték el Miskolcot. 
Másnap hajnalra a Szinva és a 
Pece kilépett medréből. Egyes 
helyeken csaknem hat méteres 
volt a víz. A belváros épületeinek 
nagy része összedőlt, vagy káro-
sodott és az árvíz négyszáz em-
ber életét is követelte.

Csaknem háromszázan vesz-
tették életüket, és a város la-
kóházainak mintegy fele meg-

semmisült, mondta Nagy Réka 
polgármesteri biztos a megem-
lékezésen. Mint fogalmazott, 
ránk, utódokra hárul a feladat, 
hogy a múltat méltó módon ke-
zeljük. A polgármesteri biztos 
arról is szólt, hogy városunknak 
önerőből kellett helyreállítani a 
károkat. 141 év után is itt állunk 
és emlékezünk, fogalmazott 
Szolyák Péter, a Herman Ottó 
Múzeum megbízott igazgatója. 
Az árvíz kialakulásában döntő 

szerepe volt annak, hogy a vá-
roson keresztülfolyó patakok fö-
lött malomgátak, ólak, istállók, 
szemétdombok íveltek át, ami 
beszűkítette a víz mozgásterét és 
lelassította a megemelkedett ár 
mozgását, lehetőséget adva na-
gyobb víztömeg felduzzadásá-
ra. A víz magasságát a Miskolci 
Nemzeti Színház és a Megyehá-
za falán is tábla jelzi.

– 2972 épület volt az akkor 24 
ezer lakosú Miskolcon, amiből 

2185 épület erősen megrongá-
lódott, csaknem 700 pedig telje-
sen lakhatatlanná volt. 277 em-
ber veszett oda, és ha a környező 
településeket is beleszámoljuk, 
akkor ez a szám elérte a négy-
százat is. A kár 1 millió 700 ezer 
arany forintnál is több volt. Mis-
kolcnak pedig önerőből kellett 
a munka jelentős részét befejez-
nie: 1879 márciusára sikerült el-
takarítani a romokat – emelte ki 
a múzeum megbízott igazgatója.

Csaknem háromszázan  
vesztek oda

Csaknem egy kilométer 
hosszú szakaszon borítja 
majd új mart aszfalt Kom-
lóstető két utcáját.

A Komlóstető út mintegy 
nyolcszáz méteren újul meg. 
Az ebből elágazó Sás utcán 
szintén dolgoznak, az új út-
szakasz száz-százhúsz méter 
hosszan lesz. Ennek a csak-
nem egy kilométeres sza-
kasznak a költsége több mint 
nyolcmillió forint. – Koráb-

ban ez zúzalékos út volt, és 
most van arra lehetőség, 
hogy mart aszfalttal fedjék 
le. A munkálatok megkez-
dése előtt megkérdeztem a 
lakosságot, hogy mit szól-
nának egy ilyen fejlesztés-
hez, sokan támogatták, azt 
mondták, örülni fognak, 
ha végre már jó úton közle-
kedhetnek – mondta el Gaz-
dusné Pankucsi Katalin, a 
terület önkormányzati kép-
viselője.

KÉSZÜL AZ ÚJ ÚT KOMLÓSTETŐN
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AZ ŐSZ EGYIK VESZÉLYE A MUSTGÁZ 

Hirdetés

MIHŐ – 50 éve a lakosság szolgálatában – 2. rész

Az ipari távhőellátás Ma-
gyarországon az 1950-es évek 
elején kezdődött, majd az 
1960-as években a nagyváro-
si állami lakásépítési program 
igényként fogalmazta meg a 
távhőszolgáltatás kialakítását. 
A megnövekedett üzemelte-
tési, karbantartási, fejlesztési 
feladatok ellátása érdekében 
1979. január 1-jén megalakult 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Távhőszolgáltató Vállalat, 
ismertebb nevén a BORSOD-
TÁVŐ.

FŰTÉSI RENDSZEREK
A panelos szerkezetű, nem 

szigetelt házgyári épületek 
egyenletes fűtöttséget igé-

nyeltek, ezért egycsöves fűté-
si rendszert építettek ki, amely 
fűtésszabályozásra nem 
adott lehetőséget. A kezdet-
ben acéllemez és öntöttvas 
radiátorokat felváltották az 
alumínium radiátorok, a szol-
gáltatás minőségének továb-
bi javítása érdekében az egy-
csöves fűtési rendszereket 
átkötő szakaszokkal láttál el. 
A 80-as évektől már kétcsö-
ves fűtési rendszereket is ki-
alakítottak, melyek lehetősé-
get adtak a csekély mértékű 
fűtésszabályozásra. Ez csak 
a komfortérzetre volt hatás-

sal, költségcsökkentést nem 
eredményezett, de nem is kel-
lett, hiszen a lakossági áta-
lánydíjas elszámolás és szám-
lázás a lakásméreten alapult.

FEJLESZTÉSEK, ELŐRESZIGE-
TELT TÁVHŐVEZETÉKEK

Az 1980-as években fel-
gyorsultak a beruházások, fej-
lesztések. Az irányelvet a mű-

szaki problémák megoldásai 
határozták meg. Az elavult el-
záró szerelvényeket és a kézi 
szabályozást egyre korsze-
rűbb szabályozások, és a ro-
hamosan fejlődő elektronikus 
berendezések alkalmazása 
váltotta.

Miskolcon a távfűtéses te-
rületeken általában magas, és 
helyenként agresszív talajvíz-
zel is számolni kellett. Ez a kö-
rülmény jelentősen növelte 
a külső korróziós károsodást, 
csökkentette a távvezetékek 
élettartamát, üzemzavarokat 
és meghibásodásokat okozott.

Az 1980-as évek közepétől 
aztán megjelentek a kemény-

héjas előreszigetelt távhő-
vezetékek, melyek védelmet 
biztosítottak a külső beha-
tások ellen. Üzemzavarok el-
hárítása során, lehetőség 
szerint a meglévő vasbeton 
csőcsatornába helyezték el 
a kiváltott vezetékszakaszo-
kat, melyek már szinte kivé-
tel nélkül közvetlenül földbe 
fektetett előszigetelt csövek 
voltak.

1987-ben készült el – Ma-
gyarországon először Miskol-

con – a Belvárosi rendszer kb. 
1,2 km hosszú vákuumszige-
telésű gerincvezeték szaka-
sza. A vezetéket védőcsőben 
helyezték el, a hagyományos 
szigetelést pedig vákuumszi-
geteléssel egészítették ki.

MÉG NEM VOLT IGÉNY  
KÖZPONTI ÜGYFÉL-  
ÉS DISZPÉCSERSZOLGÁLATRA

Az épületen belül egyálta-
lán nem, vagy csak alig sza-
bályozható fűtési rendsze-
rekre és az ehhez tartozó 
átalánydíjas, állami ártámo-
gatást élvező elszámolásokra 
nem volt jellemző az ügyfél-
panasz, így az önálló ügyfél-

szolgálati iroda igénye is csak 
később merült fel. Az átalány-
díjas számlázásnál a fűtés 
hődíját – méréstől függetle-
nül – a fűtött légköbméterek, 
a használati melegvíz-elszá-
molást pedig a lakás alapte-
rülete alapján számlázták.

HŐFOKELLENŐR
A szolgáltatás során fellépő 

hibaelhárítási tevékenysége-
ket városrészenként kialakí-
tott hőközponti ügyelet látta 
el. A fűtés vagy a használati 
melegvíz hőfokára vonatkozó 
lakossági bejelentés esetén a 
hőfokellenőrök jelentették az 
élő kapcsolatot a szolgáltató 
és a fogyasztó között. Minisz-
teri rendelet írta elő a 1,5 mé-
ter magasságban mért he-
lyiség-hőmérsékleteket: a 
lakószobában minimum 20 
oC, a konyhában 16 oC, a fürdő-
szobában 24 oC-ot kellett biz-
tosítani. A kifolyócsapnál mért 
használati melegvíz hőfoká-
nak pedig el kellett érnie a mi-
nimum 40 oC-ot.

A FEJLŐDÉS MEGTÖRT
A lakásépítések időszaka 

az 1990-es évek elején vé-
get ért és a távhőellátás fej-
lődése és terjeszkedése is 
megtorpant. Így elmaradt a 
fűtési rendszerek további kor-
szerűsítése is, különösen a 
fogyasztói berendezéseknél. 
Azonban a távhőszolgáltatási 
szakmában gyökeres változá-
sok kezdődtek.

1979 – 1989
Kedves Olvasónk! Játékra hívjuk!

Gerincvezetéki lyukadás egy téli éjszakán

A MIHŐ Kft. működésé-
nek 50. évfordulója alkal-
mából idén augusztus 31-
től cikksorozatot indított, 
amely tízéves szakaszok-
ban mutatja be a miskol-
ci távhőszolgáltatást. Az 
öt héten át megjelenő írá-
sokat azért is érdemes fi-
gyelemmel kísérni, mert a 
sorozat végén, 2019. októ-
ber 5-én játékot hirdetünk, 
amelyen a szerencsés 
résztvevő 4 személyes va-
csorameghívást nyerhet. 
További információ játékunkról  
a www.miho.hu oldalon.

Kedves Olvasónk!
Jövő héten a miskolci 
távhőszolgáltatás 1989 
- 1999 közötti időszakát 
mutatjuk be. Tartson ve-
lünk akkor is!

Radiátor ellenőrzése a fogyasztónál 1980-ban

Távhőszámla készítése 1980-ban

Szellőztetéssel, valamint 
szén-dioxid-érzékelő elhelye-
zésével elkerülhető, hogy ve-
szélyes mennyiségben felhal-
mozódjon és balesetet okozzon 
a gáz – figyelmeztet a kataszt-
rófavédelem.

Az ország több pontján zaj-
lik a szüret, egyes helyeken már 
a mustot érlelik a pincékben. A 
must erjedése során mustgáz 
keletkezik, amely nem megfele-
lő körülmények között komoly 
veszély jelent. Tavaly három em-
ber halálát okozta a mustgáz: a 
Somogy megyei Kányán egy, a 
Szabolcs megyei Kékcsén pedig 
két ember életét követelte. Több 

helyen pedig csak a szerencsén 
múlott, hogy időben rátaláltak 
a balesetet szenvedett emberek-
re. Évről évre számos esetben 
riasztják ilyen esethez a tűzoltó-
kat, holott a balesetek könnyen 
megelőzhetőek.

A szén-dioxid önmagában 
nem mérgező, azonban mivel ne-
hezebb a levegőnél, egy szellőzés 
nélküli pincéből kiszorítja azt. 
Aki ilyen pincébe megy le, rövid 
idő alatt oxigénhiányos állapot-
ba kerül, amelynek tünetei a szé-
dülés és a fáradtságérzés. Ezeket 
az eszméletvesztés, végül a fulla-
dás követi.Egy liter erjedő must 
csaknem 42 liter szén-dioxidot 
termel. Éppen ezért fontos szel-

lőztetni a pincéket, és célszerű 
oda szén-dioxid-érzékelőt is fel-
szerelni. Alkalmazható a közis-
mert gyertyás módszer is, ami-
kor az ember egy gyertyával 
ellenőrzi, van-e elég levegő a pin-
cében. Fontos, hogy az égő gyer-
tyát ne kézben, hanem példá-
ul egy lapáton tartsuk magunk 
előtt, és úgy menjünk le a pincé-
be. Ha a gyertya elalszik, életve-
szélyes a pincébe menni.

A szén-dioxiddal telített pin-
cébe csak sűrített levegős légző-
készülékben szabad bemenni, 
ezért aki mustgázzal kapcsolatos 
balesetet észlel, azonnal hívja a 
112-es segélyhívó számot és kér-
je a tűzoltók segítségét!
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGJELENT AZ AVASI HORIZONT HELYI KÖZÖSSÉG  
LEGÚJABB PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében pályázni le-
het a Közösségi szinten irányított helyi fejlesztések – angol elnevezésén Com-
munity-led local development (CLLD) – megvalósítására. Az Avasi Horizont 
Helyi Közösség a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott 
„Lakótelepi környezetben megvalósuló szabadtéri közösségi terek létrehozá-
sának támogatása” című pályázati felhívás keretében 1 millió és 10 millió fo-
rint közötti, vissza nem térítendő támogatást biztosít a pályázóknak a rendel-
kezésre álló forrás erejéig.

A közösségi élet fejlesztése fontos és speciális tevékenység a több ezres lakos-
ságszámú avasi városrészben. A fejlesztés célja, hogy lakótelepi környezetben olyan 
szabadtéri közösségi terek jöjjenek létre, amelyet minden korosztály, akár többféle 
tevékenységre is tud használni.

A felhívásra Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságai, a Ma-
gyarország területén alapított és miskolci székhely-lyel/telephellyel rendelkező köz-
alapítványok, jogi személyiségű civil szervezetek és nonprofit gazdasági társaságok 
nyújthatnak be pályázatot. 

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan kérelmek támogathatók, melyek megfe-
lelnek a fenti célkitűzésnek.

A zöldfelület-fejlesztést célzó, összességében 10 millió forint forrásalapot kínáló 
felhívás európai uniós támogatással, a Széchenyi 2020 program keretében valósul 
meg.

Bővebb információ a projektről és a pályázati lehetőségekről a www.avasclld.hu 
oldalon található.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGJELENT AZ AVASI HORIZONT HELYI KÖZÖSSÉG  
LEGÚJABB PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében pályázni lehet a Kö-
zösségi szinten irányított helyi fejlesztések – angol elnevezésén Community-led lo-
cal development (CLLD) – megvalósítására. Az Avasi Horizont Helyi Közösség a Helyi 
Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott „Az időskori aktivitást elősegítő 
egészségmegőrző infrastrukturális fejlesztések támogatása” című pályázati felhívás 
keretében 3,5 millió és 7 millió forint közötti, vissza nem térítendő támogatást biztosít 
a pályázóknak a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Az Avas városrészben élő, nagy létszámú és aktív idős korosztály számára kiemel-
ten fontos az egészségmegőrzés, a koruknak, állapotuknak megfelelő testmozgás. 
Ugyanakkor az aktívabb idősek körében egyre nagyobb az igény a közösségi szabadté-
ri egészségmegőrző mozgásra. Ezért a már meglévő, és a városrészben megtalálható 
sportlétesítmények mellett olyan, 2 darab szabadtéri senior fitness park létrehozását tá-
mogatja ez a felhívás, amely specifikusan a szépkorúak igényeihez, terhelhetőségéhez 
igazodik. Csak olyan fitness park létrehozása támogatható, amelyet a célcsoport térítés-
mentesen használhat.

A felhívásra Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságai, a Magyarország 
területén alapított és miskolci székhely-lyel/telephellyel rendelkező közalapítványok, jogi 
személyiségű civil szervezetek és nonprofit gazdasági társaságok nyújthatnak be pá-
lyázatot. 

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan kérelmek támogathatók, melyek megfelelnek 
a fenti célkitűzésnek.

A zöldfelületek fejlesztését célzó, összességében 12 millió forint forrásalapot kínáló 
felhívás európai uniós támogatással, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Bővebb információ a projektről és a pályázati lehetőségekről a www.avasclld.hu olda-
lon található.



Távozott a DVTK labdarúgó 
csapatának sportigazgatója, 
Tajti József és a csapat veze-
tőedzője Fernando Fernán-
dez. Szerdán már az új tré-
ner, Feczkó Tamás tartotta 
az edzést. 

Sem Fernando, sem Tajti Jó-
zsef sportigazgató nem foly-
tatja a munkát Diósgyőrben, 
mindkettejüktől elköszöntek 
a vezetők, jelentették be hét-
főn. „A klub köszöni Fernan-
do Fernández munkáját, aki 
44 NB I-es mérkőzésen irányí-
totta vezetőedzőként a Diós-
győrt. Elévülhetetlen érdemei 
vannak abban, hogy a DVTK 
egymást követő két esztendő-
ben is megőrizte élvonalbeli 
tagságát, miközben több saját 
nevelésű játékos is bemutat-
kozott az OTP Bank Ligában. 
Tajti József 2018 nyarán érke-
zett Diósgyőrbe, nagy szerepe 
volt abban, hogy a belga Doub-
le Pass szakértő intézet jelenté-
se alapján a DVTK Labdarúgó 
Akadémia a legjobb hat után-
pótlás nevelő műhely közé 
nyert besorolást” – számolt be 
a dvtk.eu.

A szerdától pedig már Fecz-
kó Tamás irányításával ké-
szülnek a DVTK labdarúgói. 
A fiatal sportszakember ed-

digi pályafutása során kétszer 
ünnepelt bajnoki címet az NB 
II-ben, legutóbb az élvonalban 
irányította az MTK-t.

– Engem a kihívások éltet-
nek, a DVTK viszont a legna-
gyobb kihívás, amivel eddig 
találkoztam – nyilatkozta az 
új vezetőedző. – Számomra ez 
egy óriási előrelépés, hiszen a 
legnépszerűbb és a legnagyobb 
vidéki klubnak lehetek a veze-
tőedzője. Nagy megtisztelte-
tés, de még nagyobb felelősség. 
Most az a legfontosabb, hogy a 
közönséget vissza tudjuk csa-
logatni és minél több közös 
győzelmet éljünk át együtt. 
A legnagyobb egyéni célom, 
hogy újra megteljenek ennek 
a csodálatos stadionnak a le-
látói. A csapatnak és nekem is 
be kell majd bizonyítanom, 
hogy a szurkolóknak érdemes 
lesz kilátogatni a mérkőzése-
inkre, mert a labdarúgás el-
sősorban a szurkolókért van. 
Nélkülük nem ugyanolyan. Ez 
a tábor az országban párját rit-

kítja. Azt szeretném, ha ez a 
diósgyőri katlan olyan lenne, 
mint a régi, ahol mindig tom-
bol a lelátó, a vendégjátékosok 
lába pedig megremeg, ha ki-
futnak a gyepre. Nekünk nem 
marad más, mint hogy feltúr-
juk a pályát és kínkeservesen 
megnyerjük a mérkőzéseket, 
ha kell, akkor a 90. percben, de 
ehhez viszont elengedhetetlen, 
hogy a szurkolók végig mellet-
tünk legyenek. Őszintének kell 
lenni, a keret ráncfelvarrásra 
szorul. Vannak hiányposztok, 
a tulajdonos úr viszont nagyon 
korrekt volt és biztosított arról, 
hogy ezeket a hiányposztokat 
be tudjuk tölteni. A követke-
ző hetekben mérkőzéseket kell 
nyernünk, de ehhez először a 
stabilitást kell megteremteni, 
elengedhetetlen, hogy le tud-
juk hozni hátul nullára a mecs-
cseket. Ha ez megvan, akkor az 
már fél siker – mondta.

Feczkó Tamás aktív labda-
rúgó pályafutását alacsonyabb 
osztályú magyar csapatoknál 

töltötte. Nagyecseden és Ebe-
sen irányított NB III-as csapa-
tokat, előbbivel bajnoki címet is 
ünnepelhetett. 2013-ban a ma-
gyar amatőr-válogatottat vezet-
te az olaszországi Velencében, 
az UEFA Régiók Kupája dön-
tőjében, ahol Európa-bajnoki 
bronzérmet szerzett a csapat-
tal. Nyíregyházán másodedző-
ként, majd Balmazújvárosban 
vezetőedzőként tevékenyke-
dett, utóbbi csapattal feljutott a 
legmagasabb osztályba. A haj-
dúsági gárdát azonban nem 
követte az élvonalba, helyette 
2017 nyarán elfogadta az NB 
I-től búcsúzó MTK felkérését 
és a budapesti kék-fehérekkel is 
megismételte a korábbi bravúrt, 
és visszajuttatta őket az élvonal-
ba. Az MTK a hetedik helyen 
állt a tabellán, amikor Feczkó 
Tamás 2019. március 10-én kö-
zös megegyezéssel távozott a 
csapat éléről. Először a pénte-
ki (lapzártánk után rendezett) 
DVTK - KBSC mérkőzésen ült 
le a diósgyőri kispadra.

A Világ Kerékpáros Béke-
nagykövete ismét Miskolcra 
látogatott. 

A világ egyedüli hivatalos 
kerékpáros békenagykövete 
az elmúlt másfél évtized alatt 
mintegy 80 ezer kilométert 
tekert le és csaknem 100 or-
szágban járt. 2014-től az első 
világháború hősi halottainak 
állított emléket a békemisszió-
val. 2018-ban pedig Magyaror-
szág összes megyeszékhelyére 
ellátogatott. Miskolcon a Hő-
sök temetőjében helyezett el 
koszorút. 

Zelei József tavaly nemcsak 
a temetőbe látogatott el, egy 
kerékpáros programot is szer-
vezett. Miskolc városától csak 

annyit kért, hogy minél több 
gyerekhez eljusson a rendez-
vény híre. 

- Miskolcon jelentek meg 
a legtöbben, aminek egy na-
gyon fontos eleme volt a ro-
adshow, egy közlekedési ro-
adshow, ahol a közel 200 
gyermek töltötte ki a kresz 
tesztet és ment végig a rutin-
pályán – nyilatkozta a kerék-
páros békenagykövet.  Ennyi 
résztvevőt egyetlen város sem 
tudott delegálni, így Miskolc 
kiérdemelte a „Legtöbb részt-
vevőt biztosító város” címet. A 
díjat Zelei József személyesen 
hozta el.

- A Miskolci Önkormányzat 
nagy örömmel állt a kezde-
ményezés mögé, szívesen vol-

tunk házigazdái az országjáró 
centenáriumi kerékpártúrá-
nak. Önmagában a megtett 
kilométerek, letekert kilomé-
terek is elismerésre méltóak, 
komoly sportértékük van, de 
nem erről szólt ez az esemény. 
Ez egy kerékpáros béketú-

ra volt, nagyon fontos üze-
neteket tartalmazott – hang-
súlyozta Rakaczki Zoltán. A 
sportért felelős polgármesteri 
biztos hozzátette, éppen ezért 
az önkormányzat a jövőben is 
szívesen támogatja a hasonló 
programokat. 
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Feczkó Tamás  
a DVTK új  
vezetőedzője 

Bár szinte az egész mér-
kőzést emberelőnyben 
játszotta végig, mégis ve-
reséget szenvedett az FTC 
otthonában a DVTK, a 
labdarúgó NB 1 ötödik 
fordulójában. A piros-fe-
hérek bátortalan, széteső 
mezőnyjátéka újabb vere-
séget hozott, így az utolsó 
helyről várhatja a váloga-
tott szünet utáni folytatást 
a miskolci együttes. 

Zubkov kapufájával és a ki-
pattanó után, Isael belépőjét 
követően, Vági cseréjével in-
dult a bajnoki, ami után a já-
tékvezető kiállította az FTC 
brazil légiósát. Emberhátrá-
nya ellenére maradt táma-
dásban a házigazda és Polgár 
kissé gyámoltalan belépőjét 
követően büntetőt rúghatott 
a 24. percben. Bőle kísérletét 
azonban hárította Danilovic 
kapus. A 37. percben aztán 
betaláltak a zöld-fehérek Szig-
nyevics jóvoltából. Az más kér-
dés, hogy lesről esett a Fradi 

találata. Szinte értékelhetetlen 
mezőnyjátéka ellenére, a 85. 
percben egyenlíthetett volna 
a DVTK, de Tóth Barna pró-
bálkozása elakadt a védőkben, 
majd egy szögletet követően az 
előrehúzódó Brkovic alig fejelt 
mellé. A piros-fehérek rend-
kívül gyenge játékot nyújtva 
újabb vereséget szenvedtek és 
a tabella utolsó helyére csúsz-
tak, pontazonossággal, rosz-
szabb gólkülönbséggel. 

– Egy nagyon rossz első fél-
idő után, azt éreztem a folyta-
tásban is, hogy félve játszunk, 
nem voltunk kellőképpen 
benne a mérkőzésben. A má-
sodik félidőben picit talán 
jobb teljesítményt nyújtot-
tunk, két helyzetünk is volt a 
végén. De a terv, hogy kevés 
helyzetet hagyjunk az FTC-
nek nem sikerült és végül egy-
gólos vereséget szenvedtünk. 
El kell kezdeni gondolkodni a 
jövőn – nyilatkozta a bajnoki 
végén az azóta már leváltott 
diósgyőri szakvezető, Fernan-
do Fernandez. 

Az előző idény bajnoki ezüstérmese, az Aluinvent 
DVTK szeptember 9-én megkezdi a 2019/2020-as sze-
zonra érvényes, névre- és helyre szóló bérletei árusítását.

 A DVTK női kosárlabda 
csapata a miskolci egyesüle-
tek közül először szerepelhet 
a klubok számára kiírt első-
számú európai kupasoro-
zatban, így idén különösen 
megéri bérletet vásárolni.

Hétköznaponként 17 és 19 
óra között a Generali Aréna 
emeletén a „D” (ultra) szek-
tor mögött kialakított standon 
készpénz ellenében lehet meg-
vásárolni a szezonbérleteket. 

A 2019/20 évi bajnokság-
ban nagy változás, hogy a 
rájátszásban már nem ket-
tő, hanem három győzelem 
szükséges a továbbjutáshoz 
a negyeddöntőben és az elő-
döntőben is, így a szurkolók 
akár kilenc hazai play-off 
meccsen is buzdíthatják a 
lányokat. 

A bajnokságban rajthoz 
álló klubok száma nem vál-
tozott az előző évhez képest, 
így tizenegy hazai alapszakasz 
mérkőzést játszik a csapat.

A szeptember 25-én és ok-
tóber 2-án rendezendő Eu-
roliga selejtező kimenete-
létől függően a nemzetközi 
mérkőzések száma Euroliga 
csoportkörében hét hazai ta-
lálkozó, míg amennyiben az 
Európa Kupában folytatja a 
csapat a nemzetközi szerep-
lést, úgy három hazai csoport-
meccs után egyenes kieséses 
szakasz kezdődik. A fentiek 
miatt legalább tizennyolc itt-
honi meccsel lehet tervezni, 
de előfordulhat, hogy akár 
harminc alkalommal láthat-
ják hazai pályán tétmérkőzé-
sen a lányokat a szurkolók.

Tatabányán kezdte az új 
bajnoki szezont a Miskolci 
Vízilabda Club. 

A szezonkezdés kapcsán 
tartott tájékoztatón elhang-
zott: három fronton küzd 
majd az új vezetőedzővel sze-
replő csapat és bár nem lesz 
egyszerű, de a nemzetközi és 
a magyar kupában, valamint 
a bajnokságban is a legjobb 
négy közé jutás a cél. A csa-
pat szakmai munkáját immár 
Vidumánszki  László irányít-
ja, aki gyakorlatiasan azzal 
kezdte a rajt előtt tartott saj-
tótájékoztatót: a tétmérkőzé-
sek mutatják majd, hogy mi-
ként sikerült a felkészülés. - A 
szerdai tatabányai meccs után 

szombaton folytatjuk hazai 
pályán a Pécs ellen. Ezt köve-
tően jön a máltai túra, a LEN 
Kupa selejtező, majd szépen 
sorozatban következnek a 
meccsek. Nem lesz könnyű 
– nyilatkozta Vidumánszki 
László, a  PANNERGY MVLC 
vezetőedzője.  

Az együttes kerete majd-
nem változatlan, de két játé-
kost igazoltak, egy-egy olaszt 
és egy montenegróit. A veze-
tőedző szerint a felkészülésük 
jól sikerült, a gárdával elége-
dett, s mind a bajnokságban, 
mind a nemzetközi porondon 
remek helytállásban bíznak.

Egészen biztosan nem lesz 
könnyű a menet, hiszen rög-
tön kezdésként tizennégy mér-

kőzés vár a miskolci pólósok-
ra egy hónap alatt. Ám ettől a 
komoly terheléstől függetlenül, 
az egy hét alatt játszott két baj-
nokin, két győzelem az elvárás. 
Nos, az első győzelmet simán 
behúzta az MVLC a szerdai 
mérkőzésen, miután magabiz-
tos, 4-17-es győzelmet arattak 
a Tatabánya otthonában. 

Szombaton hazai pályán 
folytatódik a bajnokság, a Ke-

mény Dénes Sportuszodában 
19 órától fogadják a pécsie-
ket. Az MVLC az Eurokupá-
ban Máltán szerepel majd a 
selejtező első fordulójában: 
a szeptember 13-15-én sor-
ra kerülő tornán a házigazda 
Vallettával, az olasz Posillipo 
Napolival és a francia Noisy 
Le Sec együttesével küzd 
majd az első két továbbjutó 
hely valamelyikéért.

ÚJABB VERESÉG 

Hétfőtől kaphatók a 
kosárlabda bérletek

GYŐZELEMMEL RAJTOLTAK

BICIKLIS BÉKEMENET
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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

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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3527 Miskolc, József Attila u. 65.
levelezési cím: 3501 Miskolc Pf. 509     
info@mirehu.hu
www.mirehu.hu

MIREHU MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

Ön is nagyobbra vágyik?

Cserélje nagyobbra szelektív gyűjtőedényét!

További részletek: www.mirehu.hu
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Apróhirdetés
Szeretnél önkéntes munkát 
végezni egy kisgyermekes csa-
ládokat segítő szervezetnél? 
Hívj bátran! 06-30/386-5885.
A család az első. Ha anya bol-
dog, mindenki boldog! Ha 
egyetértesz velünk, csatlakozz 
hozzánk önkéntesként!   06-
70/521-0913,   miskolciotthon-
segitunk1@gmail.com.
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to no zás, lambé riázás, fila-
góriák, elő tetők, kerítések, kerti 
házak és egyéb famunkák készí-
tése; Ve lux ablakok beépítése, 
cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. 
www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 
06-20/460-6775.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 65 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hu-
pont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 
9–12 óráig.
Nem italozó, önállóan dolgoz-
ni tudó ácsot és korábban ács 
mellett dolgozó segédmunkást 
keresek Miskolc és környékére, 
nem csak tetőn végzendő mun-
kákra. Tel.: 06-20/460-6775.

A Miskolc Holding Zrt. logisztikai csoportja  

ELADÁSRA KÍNÁLJA  
17 DB FÉM KONTÉNERÉT 
– elavult, részben korrodált, forgalmunkból  

kivont, nyitott és zárt, különböző hulladékok 
szállítására használt. 

A konténerek méretei: 3, 4 és 5 m3 
  A konténerek együtt 

vagy külön-külön is megvásárolhatóak.

Érdeklődni hétköznap (8.00–16.00 óra között)
az alábbi telefonszámon lehet: 70/451-5731

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

Az akció érvényes: 2019. 09. 07-től 2019. 09. 13-ig 
Fürdőszoba szőnyeg, 65 cm széles 1199 Ft 999 Ft/fm
Szavó penészlemosó, 500 ml, 1998 Ft/l 1199 Ft 999 Ft
Bref power aktív, 50 g 439 Ft 349 Ft
Head & Shoulders sampon, 400 ml, 2498 Ft/l   1299 Ft 999 Ft
Ariel mosógél, 2,2 l, 908 Ft/l 2499 Ft 1999 Ft
Gillette borotvagél, 200 ml, 2995 Ft/l 1199 Ft 599 Ft
Dove tusfürdő, 500 ml, 1598 Ft/l   799 Ft
Surf mosópor, 4,2 kg, fehér ruhákhoz, 357 Ft/kg  1499 Ft
Silan textilöblítő, 1850 ml, 540 Ft/l  999 Ft 
Kerítésfesték 0.75 l, (fémre, fára) 2665 Ft/l 2199 Ft 1999 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

Miskolci munkahelyre  
az alábbi munkakörökben munkát kínálunk:

KÉZI CSOMAGOLÓ,  
KISZERELŐ, DOBOZOLÓ

Amit kínálunk: 
l határozatlan idejű munkaszerződés
l műszakpótlék
l utiköltségtérítés (100%)
l bónusz juttatás
l cafetéria juttatás

Jelentkezni: 20/3164-136, 20/5251-618
email: info@manrenting.hu



A Miskolci Sörfesztivál történetében soha korábban nem ad-
tak el elővételben annyi jegyet, mint idén. Nem csoda, hiszen 
csütörtökön máris sztárokkal röffentették be a bulit a Nép-
kertben – és mi vár még ránk a következő napokban! 

Groovehouse, Follow the 
Flow, Majka – kell ennél töb-
bet mondanunk? És kell en-
nél több egy nyitónapra egy 
fesztiválon? Nem hinnénk! 
A hazai sztárok tömegeket 
vonzottak a Népkertbe már 
a rendezvény első napján. 
Nemhogy megadták az alap-

hangot, de olyan magasra he-
lyezték a lécet, amit nehéz 
lesz überelni!

Nos, azért vannak jelent-
kezők bőven: pénteken pél-
dául a hazai nagy nevek 
– Honeybeast, Kelemen Ka-
bátban, Anna and the Bar-
bies, Kowalsky meg a Vega – 

mellett egy igazi világsztár is 
tiszteletét tette nálunk. Ego, 
La La La, megvan? Willi Wil-
liam, a francia DJ nemcsak a 
lemezeket pörgette irtózatos 
sebességgel, de a bulizó mis-
kolciak is csak úgy csapkod-
ták a lábukat a szettje során.

Szombaton sem lassít a buli, 
sőt! Sigma tempója talán még 
durvább lesz, már nagyon vár-
juk, hogy lecsavarja a fejünket. 
Aki a melodikusabb, romanti-
kusabb zenéket kedveli, az sem 

fog persze csalódni, hiszen ér-
kezik hozzánk Freddie, az In-
tim Torna Illegál, Horváth Ta-
más, és itt lesz mindannyiunk 
kedvence, a Punnany Massif 
is. A vasárnap inkább a retró-
ról fog szólni. A kilencvenes és 
a kétezres évek hangulatát idé-
zi fel nekünk az Ámokfutók, 
az UFO, a Kerozin, a Kozmix, 
a Republic, az Irigy Hónaljmi-
rigy, valamint Cory aka Happy 
Gang. Ugye, hogy mindenki 
talált egy kedvencet magának?

Hazai sztárokkal nyitott  
a Miskolci Sörfesztivál 
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MOZIMŰSOR 
Művészetek Háza:  

URÁNIA-TEREM:
Szeptember 5. csütörtök-12. 

csütörtök, naponta 15:30 Velence 
vár (szombat kivételével), 17:45 
Pompon klub, 20:00 Esküvő a topon

Szeptember 7. szombat 14:30 
Ön-Tér-Kép I-II. vetítés és 
közönségtalálkozó

Szeptember 13. péntek-21. szombat 
Cinefest Miskolci Nemzetközi 
Filmfesztivál

Művészetek Háza:  
BÉKE ART-MOZI:

Szeptember 5. csütörtök-8. vasárnap 
16:00 Beépített cicó,

Szeptember 9. hétfő-12. csütörtök 
16:00 Senki többet

Szeptember 5. csütörtök-12. 
csütörtök, naponta 18:00 Az 
amerikai birodalom bukása, 20:15 
A tűzön át

Szeptember 13. péntek-21. szombat 
Cinefest Miskolci Nemzetközi 
Filmfesztivál

CINEMA CITY: 
Szeptember 5. csütörtök-11. szerda, 

naponta több időpontban – Aki 
bújt | A kis kedvencek titkos élete 
2. | Angry Birds 2. – A film | Az – 
második fejezet | Az oroszlánkirály 
| Családi vakáció – Irány Ibiza (csak 
hétvégén) | Halálos iramban: Hobbs 
& Shaw | Jó srácok | Pókember – 
idegenben | Támadás a Fehér Ház 
ellen 3. | Toy Story 4. (csak hétvégén) 
| Übergáz (csak szombaton) | Volt 
egyszer egy… Hollywood

KIÁLLÍTÁS:
Szeptember 10. kedd 17:00 Neked 

adom álmaimat, Ifjúsági és 
Szabadidő Ház

Szeptember 12. csütörtök 17:00 
Secco Falka III., Thália-ház

Szeptember 13. péntek 15:00 
Bessenyei Ferenc-emlékkiállítás, 
Thália-ház

Szeptember 14-ig, szombatig hétfő és 
vasárnap kivételével naponta 9:00-
17:00 Ezüst négyszög, Miskolci Galéria

KONCERT:
Szeptember 5. csütörtök-8. vasárnap 

Miskolci Sörfesztivál, Népkert
Szeptember 7. szombat 20:00 

Kaczander Nóra, Avalon Ristorante
Szeptember 13. péntek 19:00 Illés 

Klub – évadnyitó, Ady Endre 
Művelődési Ház

Szeptember 14. szombat 20:00 Petró 
Dalma, Avalon Ristorante

Szeptember 15. vasárnap 15:30-
19:30 Kerti jazz megint, 
Medvetalp Bistro

EGYÉB:
Szeptember 7. szombat 9:00-16:00 

Közfoglalkoztatási kiállítás és 
vásár, belváros

10:00-14:00 Nyílt nap, Miskolci 
Állategészségügyi Telep

Szeptember 8. vasárnap 9:30 
Diósgyőri Mária-búcsú, Diósgyőri 
római katolikus templom és 
környéke

Szeptember 11. szerda-15. vasárnap, 
naponta több időpontban, 
Hungária Nagycirkusz, Szentpéteri 
kapu 103.

Szeptember 12. csütörtök 18:00 Mérő 
László előadása, Tudomány és 
Technika Háza

Szeptember 13. péntek 17:00 
Irodalmi Fonó, Feledy-ház

Szeptember 13. péntek-21. szombat 
Cinefest Miskolci Nemzetközi 
Filmfesztivál, Művészetek Háza

Szeptember 13. péntek és 14. 
szombat Fazola Fesztivál, Újmassa

Szeptember 14. szombat 10:00 
Kocsmatúra – egykori és mai 
vendéglátóhelyek, Tourinform Iroda

10:00-16:00 Retro véradás, Győri 
kapui ifjúsági sportpálya

21:00 White Party, Black Tracy
Szeptember 15. vasárnap 9:00-12:00 

Vasútmodell- és makettbörze, 
VOKE Vörösmarty Mihály 
Művelődési Ház

FOGLALKOZÁS:
Szeptember 7. szombat 10:00-

12:00 Mesterkedő 6-11 éves 
gyerekeknek, Miskolci Galéria

Szeptember 9. hétfő 16:30 Gyógyulat 
önképző kör, Kaffka Margit 
Könyvtár

Szeptember 10. kedd 14:00 Kézről kézre 
kézműves klub, Móra Ferenc Könyvtár

Szeptember 12. csütörtök 10:00 
Babusgató klub, II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár

14:00 Hétpróba társasjáték klub 
gyerekeknek, József Attila 
Könyvtár

PROGRAMOK

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Szeptember 09. 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 Üzleti 
negyed ism. (gazdasági magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelen-
tés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság.

Szeptember 10. kedd: 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 Sportpercek (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 Program-
pont ism. (programajánló) 21:25 Képújság.

Szeptember 11. 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 Testközelből (szórakoztató-ismeretterjesztő ma-
gazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont 
ism. (programajánló) 19:25 Quantum ism. (tudományos magazin) 20:00 Miskolc 
Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 
20:25 Képújság.

Szeptember 12. 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. (programajánló) 
19:25 Creatív chef ism. (gasztronómiai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 
20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Szeptember 13. 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 Időjá-
rás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Szomszéd vár ism. (tu-
risztikai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 
Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság.

Szeptember 14. 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 15. 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.

RÁSEGÍTŐ JÁRATOKAT  
INDÍT AZ MVK

A Miskolci Sörfesztivál 
esti koncertjei után menet-
renden felül is indít járato-
kat az MVK Zrt. a Népkert 
autóbusz megállóhelyről, 
ezzel segítve a résztvevők 
hazajutását. Szeptember 
7-én, szombaton 00:40-kor 
35R-es busz az Avas kilátó 
irányába, míg 14-es busz a 
Hejő-park irányába indul. 
Szeptember 8-án, vasárnap 
pedig 22:40-kor ind 35R-es 
az Avas kilátó felé, míg 14-
es a Hejő-park felé. 

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában szeptember 
8-án 17 órai kezdettel a diósgyőri római katolikus templom-
ból közvetítenek. A Kisboldogasszony napi búcsúi szentmisét 
bemutatja: Gubala Róbert, a Szent Anna templom plébánosa. 

Szeptember 8-án, vasár-
nap délelőtt fél 10-kor kezdő-
dik a Mária-búcsú Diósgyőr-
ben. Ekkor lesz az ünnepélyes 
zászlófelvonás az ország-
zászlónál, majd fél óra múlva 

kezdődik a búcsúi szentmise 
– időjárástól függően - a Di-
ósgyőri Római Katolikus Plé-
bánia udvarán vagy a temp-
lomban. A körmenet délben 
indul. Az egész napos kiegé-

szítő programok között szere-
pel helytörténeti beszélgetés, 
gyerekek műsora, a Miskolc 
Dixieland Band koncertje, 
tánccsoportok és a Szinvavöl-
gyi Néptáncműhely bemuta-
tója – ezek a templom mellett 
felállított színpadon lesznek.

A pár hónapja elindult Fi-
atal Felnőttek körébe hívják 
azokat, akik szeretnék ön-

magukat, Istent és a hívő élet 
gyakorlati oldalát jobban 
megismerni. A csoport a 25 
és 35 év közötti fiatal felnőt-
teket célozza meg. Szeretet-
tel várnak minden érdeklő-
dőt szerdánként 18 órától a 
Deszkatemplom parókiájára. 
Szeptember 28-án újra meg-
rendezik az Edelény Open 
elnevezésű asztalitenisz ver-

senyt a görögkatolikus iskola 
tornatermében. Jelentkezni a 
dorosszilard@gmail.com ma-
il-címen lehet. Szeptember 
12-én, csütörtökön délután 5 
órakor kezdődik egy ökume-
nikus imaközösségi alkalom, 
amit Kriza Ákos polgármes-
ter mielőbbi felgyógyulásáért 
rendeznek a Belvárosi evan-
gélikus templomban.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK



Túlsúllyal országokon át 

A rendőrök az M3-as autópályán, a geleji pihenőhelynél állították 
meg azt a két román sofőrt, akik az általuk vezetett járműszerelvé-
nyekkel a megengedett legnagyobb össztömeget jelentősen megha-
ladva közlekedtek. A gépjárműveken egy, míg az utánfutóikon két 
személygépkocsi volt a rakomány. A sofőrök által vezetett szerelvé-
nyek súlya a megengedett legnagyobb össztömeget egyik esetben több 
mint másfél tonnával, míg a másik esetben több mint három tonnával 
haladta meg. A tetten ért sofőröket a járőrök előállították a Tiszaúj-
városi Rendőrkapitányságra, ahol a hatóság – még aznap meghozott 
– elsőfokú határozatában a szabálysértőket három hónapra eltiltotta a 
járművezetéstől és pénzbírsággal sújtotta.

Drogdílereket fogtak Ózdon
Kábítószer-kereskedelem miatt indítottak eljárást egy 41 éves ózdi 

és egy 28 éves borsodszentgyörgyi férfival, valamint egy 27 éves 
szintén helyi nővel szemben. Az összehangolt akcióban a rendőrök 
az átadáskor fogták el a gyanúsítottakat az ózdi férfi ingatlanja előtt, 
amelynek során több mint fél kilogramm kábítószert is lefoglaltak. A 
nyomozók mindhármukat gyanúsítottként hallgatták ki, őket őrizet-
be vették, majd az ügyészségen előterjesztést tettek letartóztatásuk in-
dítványozására.

Nyolcas sorozat
Lopás miatt folytattak bünte-

tőeljárást egy 20 éves novajid-
rányi férfival szemben. A ren-
dőrök több hónapos nyomozás 
eredményeként azonosították, 
majd fogták el tavaly novem-
berben azt a férfit, aki tavaly 
júniustól nyolc alkalommal tört be körömi lakásokba, valamint 
lopott különböző miskolci, illetve encsi üzletekből. A betörő kész-
pénzt, mobiltelefont, illatszereket, édességeket, ruhaneműt, ház-

tartási gépeket, továbbá ke-
rékpárt tulajdonított el az 
esetek során. A rendőrök a 
nyomozás vizsgálati szaka-
szában a szükséges eljárási 

cselekményeket elvégezték és az iratokat átadták az ügyészségnek.

Időseket fosztottak ki
Kifosztás, közokirattal visszaélés és készpénz-helyettesítő fize-

tési eszközzel visszaélés miatt emeltek vádat két férfi ellen. A vád-
lottak Miskolcról Békéscsabára mentek, ahol egy 83 éves asszonyt 
kerestek fel lakásában, de megelőzőleg ismeretlen társuk felhívta a 
sértettet közölve, hogy az áramszolgáltató alkalmazottai már ko-
rábban keresték, de nem voltak itthon, újból kimennek a lakás-
hoz. A vádlottak az áramszolgáltató dolgozóinak adták ki magu-
kat, és valótlanul azt közölték a sértettel, hogy túlfizetése van. Azt 
a látszatot keltették, hogy ellenőrzik a villanyórát, és a konnekto-
rokat, majd közölték, hogy 11 000 Ft-ot visszafizetnek, azonban 
náluk csak 20 000 Ft-os és 1000 Ft-os címlet van, kérték a sértettet,  
10 000 Ft-ot adjon vissza. Az idős nő a szobájából kihozott egy 
10 000 Ft-os címletű bankjegyet, amire a vádlottak azt mondták, 
meg van szakadva, nem fogadják el. A sértett visszament egy újabb 
címletért, és a szobából kijőve, a vádlottakat már a kamrahelyiség-
ben találta, akik közölték, hogy ez a pénz sem jó, majd kipostázzák 
a túlfizetést, és elhagyták a lakást, azonban a sértett távollétében 3 
szál vastag kolbászt és 120 000 Ft készpénzt loptak el. Ugyanezzel a 
módszerrel egy 87 éves férfitól 20 000 forintot, egy 75 éves férfitől 
16 000 forintot, valamint a férfi bankkártyáját és iratait, míg egy 83 
éves miskolci asszonytól 200 000 forintot loptak el. Az ügyészség 
börtönbüntetést és közügyektől eltiltást, valamint vagyonelkob-
zást indítványozott.

10 milliós kárt okozott a tolvajbanda
 2016 november és 2018 május között rendszeresen lopott el három 

férfi Miskolcon könnyűfém felniket, acél keréktárcsákat gumiabron-
csokkal együtt. Az egyik autószalon udvarán parkoló autóról is lesze-
relték a felniket, egy teherautóból rádiós magnót, led izzókat vittek 
el. Egy garázsból elektromos eszközöket és szerszámokat vittek el, az 
ausztriai Schardingban több száz gumiabroncsot és alufelnit loptak el. 
Jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal, üzletszerűen elkövetett lopás, 
valamint nagyobb értékre és kisebb értékre üzletszerűen elkövetett lo-
pás bűntette miatt emeltek ellenük vádat. Az ügyészség börtönbünte-
tést, és közügyektől eltiltást, továbbá vagyonelkobzást indítványozott.

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 témát érzelmileg 
közelít meg, ezért jobb, ha nem hoz döntéseket a karrierjét illető-
en. Amíg a tisztánlátása, józan esze vissza nem tér, inkább várjon! 

Kerülje a túlzásokat a kapcsolataiban.

Bika (április 21 – május 20) Itt az idő, hogy kimondja az önt 
legjobban bántó dolgokat. A kérdéseket is fel kell tennie, ha azt 
akarja, hogy valaha az életben választ kapjon rájuk. És azt is ki kell 

mondania, hogy ön mit szeretne. 

Ikrek (május 21 – június 21) Ha nem tudja megoldani a magá-
néleti gondjait, akkor fennáll a veszélye annak, hogy azt magával 
viszi a munkahelyére is. Márpedig ahhoz egyrészt senkinek sem-

mi köze, másrészt jócskán akadályozza önt a munkájában. 

Rák (június 22 – július 22) Sokféle emberrel találkozhat az el-
következő időkben. Némelyek fejében szöget üt az ön képzettsé-
ge, és eziránt érdeklődést is mutathatnak. Nem kizárt, hogy ha-

marosan fel is keresik, munkára kérik fel önt.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Már megint a kompro-
misszumkészségére lesz szüksége. A házastársi, kapcsolati viták 
nagy része nem is a személyek közti konfliktusról szól. Mégis hin-

nie kell abban, hogy a kettejük közt fennálló szeretet kibékíthet. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) A fészekrakás kérdése 
egyre sürgetőbbé válik, ám ez önnek nem oly egyszerű. Azért ne 
rettenjen vissza, mert, habár végleges megoldást valószínűleg 

csak később találhat, már most sokat tehet az otthonteremtésért. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) A pontosság a királyok 
erénye ugyan, de önnek sem ártana megtanulnia. A főnökei egy-
re rosszabb szemmel nézik az állandósult késéseit. A rugalmas 

munkaidő kérése lehet a másik kiút, ha mód van rá.

Skorpió (október 24 – november 22) Egy barátról lassacskán 
kiderülhet, hogy többet jelent önnek. A szerelem és a barátság ér-
zései furcsán keverednek önben. Meglehet, most a társkapcsola-

tát is inkább baráti alapon tudná elképzelni. 

Nyilas (november 23 – december 21) Használja ki inkább a 
hét furcsa szerelmes hangulatait. Valaki a családja köréből támo-
gatójává léphet elő. Segíti a munkakeresésben, a kapcsolatok bő-

vítésében. Nem vár hálát, sőt még köszönetet sem. 

Bak (december 22 – január 20) Jó időszak ez arra, hogy tisz-
tázzon bizonyos dolgokat a feletteseivel. Olyan alapvető dolgo-
kat is, mint a munkahelyi feladatai, munkaköri leírása. A szere-

lem terén kevesebb az illúziója, mint egy-két héttel ezelőtt volt.

Vízöntő (január 21 – február 19) A kedvesével vívott csatákat 
használják fel kapcsolatuk megtisztítására. Szüksége lesz dip-
lomáciai érzékére, ha új munkahelyre készül. Az új feletteseivel 

való találkozáskor fontos az első benyomás.

Halak (február 20 – március 20) Önre hárul a feladat, hogy el-
végezze valaki más munkáját. Nézze a jó oldalát: bizonyíthatja a 
képességeit egy másik területen. Úgy tűnik, a karrier és a munka 

önnek még a szerelemnél is fontosabb.

FORRÓ NYOMON
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Őszi zöldségek
1

Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ez-
úttal ősszel termő zöldségek nevét rejtettük el. 
Kérjük megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, 
egy levélben vagy e-mailben küldjék el. Beküldé-
si határidő: 2019. október 2. Szerkesztőségünk 
címe: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. E-mail 
cím: info@mikom.hu. A helyes megfejtések be-

küldői között könyvjutalmat sorsolunk ki. 

Ha a hónap első vasárnapja van, akkor biztosan óriási tömeg lesz 
a főutcán. A régió legnagyobb régiségvásárán régmúlt időket idéző 
tárgyak és csecsebecsék éppúgy kaphatók, mint ritkaságok. Minden 
csak szerencse, pénztárca és jó szem kérdése. Itt bárki találhat kin-
cseket.

Alkudni kötelező!

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS 

FELVÉTELE

Nyárzáró grillpartyra várták az Avasi Kvaterka szervezői a látogatókat az avasi pincesorra. A kellemes, nyáresti pikniket – a 
hőség ellenére is – nagyon sokan választották. A beszélgetéshez finom borok, ízletes falatok és kiváló muzsika is társult. Ősz-
szel is lesz még Avasi Kvaterka: szeptember 20-án a legnagyobb miskolci filmünnepre is reagálva „Bor, film, CineFest” címmel 
ülhetnek majd le kvaterkázni a résztvevők, október 18-án pedig az „Avasi szüret” lesz a témája a rendezvénynek.                                    

FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS 

AVASI KVATERKA  
A VÁROS SZÍVÉBEN 
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