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„Menjetek a halál f…szára” – ordította magából kikelve a 
nyílt utcán, a MIKOM székháza előtt, az „összellenzéki”  
tüntetésen Mokrai Mihály, az MSZP egykori alpolgármeste-
re, Veres Pál képviselőjelöltje.

A politika ilyen mélységbe 
még nem süllyedt a rendszer-
változás kezdete óta Miskolcon. 
Szerdán, a városi „összellen-
zéki” tüntetésen egyébként jó, 
ha kéttucatnyian jelentek meg. 
(Lapzártánkig, azaz péntek késő 
délutánig, sem Veres Pál polgár-
mesterjelölt, aki pedagógus, sem 
Mokrai Mihály nem kért elné-
zést még sem lapunktól, sem 
azoktól, akiknek a fent idézett 
gyalázkodás címezve volt.)

Ami nem megy, ne erőltessük, 
tartja a mondás. Veres Pál csapa-
tának jól láthatóan nem megy 
a demonstrálás. A tüntetéseik-
re kis túlzással a kutya sem kí-
váncsi. Mindössze két tucat em-
bert sikerült összeverbuválniuk 
a MIKOM ellen és az Ifi Ház 
mellett szervezett, érdektelen-
ségbe fulladó demonstrációkra. 
Leginkább saját maguk kötözték 
a szalagot és mutogatták a piros 
lapot. A Gyurcsány Ferenccel 
való barátság ugyanakkor nem 
mindenkinek tetszik. Ellentünte-
tők transzparensekkel demonst-
ráltak Gyurcsány és Veres Pál 
együttműködése ellen. Mokrai 
Mihály, Miskolc volt MSZP-s al-
polgármestere minősíthetetlen 
módon kiabált és káromkodott.

A szervezők kellékekkel is ké-
szültek a MIKOM székháza előtt 
tartott tüntetésre. Badány Lajos 
sárga ingben, maga után sárga 
szelektív kukát húzva érkezett a 
Kis-Hunyad utcába. Biztos, ami 
biztos alapon egy jó kötegnyi 
Miskolci Naplót is összegyűj-
tött, hogy legyen mit tépkedni. 
A jobbikos képviselő a legna-
gyobb közösségi oldalon hirdet-
te meg a tüntetést, az általa ké-
szített videóban elhangzottak 
alapján azért, mert a MIKOM 

„évek óta félretájékoztatja a mis-
kolci lakosságot, teljes mérték-
ben a városvezetés propaganda 
szócsövévé vált”. Badány szerint 
az ellenzék nem kap helyet a lap-
ban, vagy ha igen, akkor hazug-
ságokat terjesztenek róluk. (Ha 
ez így lenne, meglennének a jogi 
lehetőségeik a probléma orvos-
lására, de ezzel eddig mindössze 
egyszer, jó pár évvel ezelőtt éltek 
– a szerk.)

A demonstráción rögtönzött 
elemzést tartottak a Miskolci 
Napló legutóbbi számának írá-

saiból. Badány Lajos biccentésére 
pedig rendre piros lapot muto-
gattak és fütyültek. (Ezek a „szín-
padi” elemek mintha már isme-
rősek lennének valahonnan…) A 
rögtönzött újságcikk-elemzések 
után a demonstráció elérkezett 
a katarzishoz, amikor a jelenlé-
vők teátrálisan újságot tépkedtek, 
majd elhelyezték annak darabjait 
a szelektív hulladékgyűjtőbe.

Az ellenzéki térfél olyan nagy-
ágyúi vettek részt az akcióban, 
mint Halmai Gyula egykori Hol-
ding vezér, vagy a „független” 

Csabalik Zsuzsanna. A „civil” 
képviselőjelöltté vált Erdei Sán-
dor, alias Rokker Zsolti, a volt 
MSZP-s képviselő fia, Bazin Le-
vente, aki maga is városatya sze-
retne lenni vagy Varga László 
szocialista országgyűlési képvise-
lő, és ott volt a „gótika” nagy ba-
rátja, Mokrai Mihály, a volt mis-
kolci szocialista alpolgármester.

Az akció nem aratott osztat-
lan sikert. A szemközti járdá-
ról több járókelő is szóvá tette, 
hogy a Jobbik összeállt a gyur-
csányistákkal, majd ellentünte-
tők jelentek meg és több transz-
parensen Gyurcsány Ferenc 
bábjának nevezték Veres Pált.

Mokrai Mihály nehezen vi-
selte az ellenvéleményt. Miskolc 
egykori szocialista alpolgármes-
tere ezt ordította a nyílt utcán, 

az ellenük tüntetőknek címezve: 
„menjetek a halál f.szára.” Veres 
Pál csapatának egyszerűen nem 
megy a tüntetés. Egy hét lefor-
gása alatt a Miskolci Napló ellen 
szervezett demonstráció volt a 
második fiaskójuk. A független-
ség álcájába burkolózó balliberá-
lis oldal Ifi Ház mellett szervezett 
demonstrációján is csak lézeng-
tek az emberek. Fiatalokat csak 
elvétve lehetett felfedezni a két 

tucatnyi tüntető között. Ott vol-
tak ugyanakkor a gyurcsányis-
ta politikusok és velük együtt 
kötözte a kék szalagot Veres Pál. 
Az Ifi Házhoz szervezett, érdek-
telenségbe fulladt tüntetést akár 
még magyarázhatnák azzal, hogy 
esett az eső. A Miskolci Napló-
nak piros lapot mutogató per-
formansznál viszont gyönyörű 
napsütés volt, valahogy mégsem 
érdekelte a miskolciakat.

Politika
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 Veres Pál polgármesterjelölt, pedagógus, még nem kért elnézést

Mokrai Mihály: „Menjetek a halál f… szára”

Az ellenzéki oldalon egy pillanatig sem kalkuláltak komo-
lyan azzal az eshetőséggel, hogy a Fidesz-jelöltekkel szem-
ben minden „fronton” csak egy-egy kihívó lesz – nyilatkoz-
ta lapunknak Fekete Sándor politológus.

A szakértőtől egy helyzet-
elemzést kértünk, arról fag-
gattuk, mennyiben valósult 
meg az ellenzéki összefogás, 
ha Miskolcon öt polgármes-
terjelölt is elindul a választá-
son. Mik az esélyek? Kinek 
kedvez ez a helyzet? Nem 
töredeznek szét az ellenzéki 
szavazatok?

– A Veres Pál mögött álló tá-
mogatók kilenc politikai szer-
vezetet tudtak egy ernyő alá 
vonni, amely mindenképpen 
komoly kompromisszumo-
kat kívánt – vélekedett Fekete 
Sándor. – Borítékolható volt 
a Mi Hazánk és a Munkás-
párt külön utas politikája, az Új 
Lendület ugyanakkor a „sem-

miből” jelent meg. Érdemes 
felidéznünk 2014-et, amikor 
nyolc (!) polgármesterjelölt 
feszült egymásnak, egy jóval 
megosztottabb ellenzéki ol-
dallal: akkor a három releváns 
jelölt (Kriza, Pásztor és Jakab) 
összesen a voksok 96,16 száza-
lékát szerezte meg, míg a töb-
bi öt induló együttesen kapott 
3,84 százaléknyi szavazatot.

A legfontosabb kérdések te-
hát arra vonatkoznak – folytat-
ta a politológus –, hogy az idén 
várhatóan kiemelkedő támo-

gatottságú polgármesterjelöl-
tek (Alakszai és Veres) mögött 
mekkora mozgósítható szava-
zóbázis található, s a többi há-
rom jelölt (Fülöpné, Kopcsó és 
Pakusza) hány protest-szavaza-
tot „visz el” az ellenzéki oldalon 
– nagy valószínűséggel Veres 
csapata kiegyezne a 2014-es 4 
százalék körüli értékkel.

– Utóbbival kapcsolatban 
szintén fontos elem, hogy az 
ellenzéki szavazók mennyire 
találják meg a szavazólapo-
kon a valóban „esélyes jelöl-

tet”, hiszen 2014-ben számos 
körzetben és a polgármes-
ter-jelöltek esetében is az el-
lenzéki indulók közötti „szét-
szavazás” hozta meg a sikert 
a Fidesznek – emlékeztetett. 
Végül megjegyezte: a fenti-
ek mellett azonban ne feled-
kezzünk meg a 19 egyéni vá-
lasztókerületről sem, hiszen 
egyáltalán nem mindegy, ho-
gyan alakulnak a közgyűlési 
erőviszonyok. – A polgármes-
ter személye önmagában nem 
elégséges a város működteté-

séhez, s számos példát látunk 
a különböző színezetű városi 
közgyűlési többség és polgár-
mester közötti feloldhatatlan 
konfliktusra – mondta el Fe-
kete Sándor.

Komoly kompromisszumokkal járt az ellenzéki összefogás

„Mélyrepülés Miskolcon?? Köszönjük, nem!”  
(a táblán Gyurcsány Ferenc és Veres Pál arca volt látható).

„Jobbik-DK koalíció? Pali bácsi, bepalizták!”.

„Gurcsány-Veres két jó barát, elszorítják Miskolc nyakát!”

„A Földes Ferenc Gimnázium Veres Pál előtt: az ország 6. 
legjobb gimnáziuma! Veres Pál után: az ország 66. <<leg-
erősebb>> gimnáziuma…

„Akarunk mélyrepülést Miskolcon? Köszönjük, nem!”.

Transzparens feliratok  
az ellendemonstrációról

Halmai Gyula (balról), az MSZP egykori Holding vezér
igazgatója kétszer is tüntetett a héten. Akkor nem 
 tiltakozott, amikor Miskolc adósságállománya elérte 
a 33 milliárd forintot. 

Gyurcsány Ferenc és Veres Pál barátságán gúnyolódtak 
a szerdai ellentüntetők.

Ekkora a tömeg, amikor az MSZP, a Gyurcsánypárt és a Jobbik együtt tüntet 
 Miskolcon. Számuk jóval meghaladta a húszat.

Veres Pál és az összellenzéki tüntetők. Tömegnyomor itt sem volt.

Fekete Sándor
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 „Nem a választásról szól 
egy város vezetése, hanem az 
elképzelésekről.” Erről is be-
szélt Miskolcon Tuzson Ben-
ce, közszolgálatért felelős 
államtitkár az Avasi Gim-
názium Színháztermében, a 
lakossági fórumon.

Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő a fórumon bemutatta 
és ajánlotta Alakszai Zoltánt, a 
Fidesz-KDNP polgármesterje-
löltjét.

„Ismerem a kihívásokat”
– Tősgyökeres miskolci va-

gyok, családom generációk óta 
Miskolcon él, éppen ezért a vá-
roshoz való kötődésemet ebben 
a körben sem kell különöskép-
pen bizonyítanom – mondta 
Alakszai Zoltán. Az egyetemet 
Budapesten végeztem, ezt köve-
tően még Budapesten tanultam 
és dolgoztam, majd 2014-ben, 
Kriza Ákos polgármester úr hí-
vására jöttem vissza Miskolcra. 
Kezdetben kabinetfőnökként, 
majd jegyzőként dolgoztam. Is-
merem azokat a kihívásokat, 
amik előtt Miskolc áll. Ezt sokan 
úgy szokták mondani, hogy is-
merem Miskolc problémáit, de a 
problémákat általában kihívás-
nak és megoldandó feladatnak 
látom. Az előttünk álló hetek-
ben nekem két feladatom van: 
egyfelől beszélgetni, tárgyalni, 
megegyezéseket kötni miskol-
ciakkal, közösségekkel, vállal-
kozókkal, civil szervezetekkel. 
Másfelől pedig elkezdtem azt a 
munkát, hogy szintén beszél-
getéseket és tárgyalásokat foly-

tassak Magyarország Kormá-
nyával. Ugyanis az a jelmondat, 
amit választottunk, hogy „Erős 
Miskolc, biztos jövő” – ehhez 
két feltétel teljesülése szükséges. 
Sokat kell beszélgetni, sokat kell 
tervezni, ezekhez a tervekhez 
pedig partnereket, szövetségese-
ket kell találnunk.

100 milliárdos források
– Október 13-án arról dön-

tünk, hogy Miskolc tudja-e foly-
tatni azt a fejlődést, amit Kriza 
Ákos vezetésével 2010 óta végre-
hajtott, vagy pedig visszacsúszik 
oda, ahol 2010 előtt volt. Mis-
kolcnak 2010 előtt 36 milliárdos 
adóssága volt, katasztrofális volt 
a közbiztonság, az egeket ver-
te a munkanélküliség, az infra-
struktúra leromlott, a turizmus 
hanyatlóban volt. Most ott tar-
tunk, hogy 100 milliárdos nagy-
ságrendű források érkeztek a vá-

rosba, nem csak uniós forrásból, 
hanem például a Modern Váro-
sok Program keretében. Miskolc 
megduplázta az adóbevételeit, 
turisztikai számai gyakorlatilag 
megtöbbszöröződtek – hangsú-
lyozta Alakszai Zoltán.

Tuzson Bence, közszolgála-
tért felelős államtitkár szólt az 
elmúlt évek fejlődéséről, arról 
hogy az elmúlt időszakban 300 
milliárd forintnyi összeg érke-
zett Miskolcra. – Magyarország 
egy nagyon erős növekedési pá-
lyán indult el, ami Európa szerte 
is párját ritkítja. 

Nem mindegy, ki vezeti ezt 
a várost, hangsúlyozta Tuzson 
Bence.  Olyan embereknek kell 
vezetnie, akinek a megfelelő tu-
dása rendelkezésre áll, aki felfelé 
ívelő pályára tud állítani egy te-
lepülést. – Nem a választás a tét, 
nem a választásról szól egy város 
vezetése, hanem az elképzelé-

sekről, a jövőről hogy a követke-
ző öt évben mit fogunk megva-
lósítani. Ha nem értenek egyet 
egymással, csak egy választási 
szövetséget kötnek egymással, 
de nincsenek közös elképzelése-
ik, vajon mit fognak csinálni? – 
tette fel a kérdést.

– Csak egységben, összefo-
gással, kemény munkával lehet 
eredményt elérni. Egy önkor-
mányzat akkor erős, ha szövet-
séget tud kötni a kormányzat-
tal is. Nekünk az a fontos, hogy 
olyan városvezetők legyenek, 
akik nem magukra, nem a poli-
tikai pártjukra, hanem a közös-
ségre gondolnak. Egy ilyen vá-
lasztás a közösség erejéről szól, 
legközvetlenebbül rólunk szól, 
a mindennapjainkról.  Magyar-
ország jövőjét, Miskolc jövőjét 
csak együttesen tudjuk megha-
tározni – zárta gondolatait Tu-
zson Bence. 

A Fidesz-KDNP képviselője-
löltjeinek gyűrűjében, a Fa-
cebookon élőben közvetítve 
jelentette be pénteken Alak-
szai Zoltán polgármesterje-
lölt, hogy konzultációt indít 
a miskolciakkal. Győzelme 
esetén minden évben kikéri 
majd a város lakosságának 
véleményét, ígérte.

A település és a fiatalok jö-
vőjéről, a szépkorúak támo-
gatásáról, a közbiztonság javí-
tásáról, de városüzemeltetési 
feladatokról is kérdezik a mis-
kolciakat a tervek szerint a la-
kossághoz jövő hét első felében 
megérkező kérdőíveken – is-
mertette a KDNP Erzsébet téri 
irodájában megtartott sajtótá-
jékoztatón Alakszai Zoltán. – 
Arra kérek mindenkit, beszél-
gessünk arról, hogyan tudunk 
gondoskodni egymásról és 

Miskolcról, ami az otthonunk; 
beszélgessünk arról, hogyan 
lehet Miskolc a családok váro-
sa. Mert hiszem, hogy a város 
jövője azokban a családokban 
van, akik itt terveznek és itt ér-
zik jól magukat – hangsúlyozta 
a Fidesz-KDNP polgármester-
jelöltje, aki az elmúlt hetekben 
már több, a város életét, jövő-
jét meghatározó konkrét prog-
ramtémát ismertetett.

Hozzátette: a konzultáció-
ban felvetett kérdésekre adott 
válaszokat kiértékelik, majd 
azok alapján Alakszai Zoltán 
bővíteni fogja polgármesterje-
lölti programját. – Szeretném 
hangsúlyozni továbbá, hogy 
ez a mostani megszólítás nem 
egy gesztus, hiszen a válaszok 
segítségével együtt alakíthat-
juk majd városunk jövőjét. 
Számomra a polgármesterség 
nem azt jelenti, hogy egye-

dül, hanem hogy közösen, az 
itt élők érdekeit, igényeit, el-
képzeléseit meghallgatva, az 
ő segítségükkel, együtt tud-
juk majd irányítani a várost. 
Nemcsak egy választás erejé-
ig kívánom megszólítani őket, 
hanem megválasztásom ese-
tén évente megtenném ezt, 
hogy érvényesüljön a közjó-
ért véghezvitt közös akarat – 
hangsúlyozta a kormánypárti 
polgármesterjelölt.

Annak a véleményének is 
hangot adott képviselőjelölt 
társai körében, hogy „hazánk 
és Miskolc jövőjét csak együtt 
tudjuk meghatározni”, ezért is 
kíváncsiak a miskolciak véle-
ményére. A 12 kérdést tartal-
mazó kérdőíveket tehát jövő 
hét elején minden háztartásba 
eljuttatják. Megtudtuk, hogy 
online is ki lehet majd tölteni 
egy hamarosan elkészülő web-
oldalon. – Meggyőződésem, 
hogy egy felelős városvezető-
nek ki kell kérnie a települé-
sen élők véleményét is. Hiszen 
egy város, így Miskolc életé-
ben is sok olyan kérdés me-
rül fel, amit egy polgármester, 
vagy egy képviselőtestület nem 
dönthet el egyedül. Nem politi-
kusok vitái, hanem a lakosság-
gal való párbeszéd visz előre 
egy települést. Nem mindenki 
politizál, de mindenki tud ten-
ni valamit Miskolcért – emelte 
ki Alakszai Zoltán.

Konzultációt indít Alakszai Zoltán
A városnak el kell foglal-
nia azt a helyet, ami az or-
szág harmadik legnagyobb 
városát megilleti, erre a 
feladatra pedig Alakszai 
Zoltán az alkalmas polgár-
mesterjelölt – fogalmazott 
a Fidesz-KDNP önkor-
mányzati választásokért 
felelős kampányfőnöke.

Kósa Lajos a megyei pol-
gármesterjelölteknek tartott 
fórum előtti sajtótájékoztatón 
elmondta, hogy az ellenzéki 
törekvés megbukott, hiszen a 
169, tízezer főnél nagyobb la-
kosságszámú település közül 
alig 53-ban van valamilyen 
együttműködés. „Ők nem 
építkezni, hanem háborúzni 
akarnak”, fogalmazott. Nem 
tudtak olyan jelölteket sem 
kiállítani, akikről legalább 
feltételezni lehetne, hogy si-
keres városvezetők lesznek. 
Miskolcon is ez a helyzet.

„A Földes igazgatója akkor 
lenne jó választás, ha az igaz-
gatói munkája alatt a gimná-
zium soha nem látott magas-
ságokba szállt volna. Ehhez 
képest ma a középmezőny 
alján szerepel az iskola. Óvok 
mindenkit attól, hogy Mis-
kolcot ilyen kézbe adják. Rá-
adásul lehet tudni, hogy iga-
zából itt Gyurcsány Ferenc és 
az általa vezetett ellenzék je-
löltjéről van szó, némi füge-

falevéllel ellátva” – fogalma-
zott Kósa Lajos.

– A jövő Miskolcát kell épí-
teni, a városnak el kell foglal-
nia azt a helyet, ami az ország 
harmadik legnagyobb váro-
sát megilleti. – Egy gyarapo-
dó, fejlődő, fiatal és nagyra-
törő Miskolc a cél. És ennek 
a városnak egy fiatal, de már 
komoly tapasztalatokkal ren-
delkező jelölt lehet a vezetője. 
Válassza mindenki a fejlő-
dést, a gyarapodást, az épít-
kezést és ne a gyűlölködést és 
háborúskodást – zárta gon-
dolatait Kósa Lajos.

Alakszai Zoltán úgy fo-
galmazott, az a kérdés, hogy 
tudják-e folytatni a Kriza 
Ákos által megkezdett mun-
kát, vagy a város visszatér 
a 2010 előtti időszakhoz és 
visszatérnek a hatalomba 
azok, „akik 2010 előtt Mis-
kolc fejlődését nagymér-

tékben gátolták és a várost 
gyakorlatilag a csőd szélére 
sodorták”.

Az elmúlt évek fejlesztései-
ről szólva kiemelte a „kiváló 
együttműködést” Magyar-
ország kormányával. – Több 
mint kettőszáz projekt fut je-
lenleg is Miskolcon, ezek be-
fejezése az elsődleges feladat, 
de számos új kihívás is áll 
előttünk – mutatott rá. – Azt 
a fejlődést, amit most már 
minden miskolci és minden 
ide érkező turista láthat, még 
inkább érezhetővé kell ten-
nünk. Ez a mi programunk 
– mondta el Alakszai Zol-
tán, aki szerint „Miskolc ak-
kor fog fejlődni, ha együtt tud 
működni a kormánnyal, de 
felelősségünk van a környező 
települések fejlődésében is. A 
város és a megye sorsa össze 
van kötve, csak együtt és egy-
ségben tudunk előre lépni”.

„A JÖVŐ MISKOLCÁT KELL ÉPÍTENI”

AZ ELKÉPZELÉSEKRŐL SZÓL 
EGY VÁROS VEZETÉSE

Kibújt a szög a zsákból: 
Gyurcsány embere vezeti 
Veres Pál listáját – ismer-
tette sajtótájékoztatóján 
Soós Attila. 

A Fidesz-KDNP frakció-
vezetője elmondta: a meg-
szokottól eltérően nem a 
polgármesterjelölt, Veres 
Pál vezeti jelölőszervezeté-
nek listáját. A területi vá-
lasztási iroda online felüle-
tére hivatalosan is felkerült 
képviselőjelölti lista első 
helyén ugyanis a Gyur-
csány-párt elnökségi tagja, 
Debreczeni József áll.

– Ebből a hivatalos doku-
mentumból is látható, hogy 
Veres Pál Gyurcsány Ferenc 
és a DK az akaratát fogja 
képviselni az önkormány-
zati választáson Miskolcon. 
Ugyanis Veres Pál nem veze-
ti azt a listát, amelyet leadott. 
A megszokottól eltérően, ezt 
a helyet átengedte Debrecze-
ni Józsefnek, a DK egyik el-

nökségi emberének. A kom-
penzációs lista világosság 
teszi, hogy Veres nem füg-
getlen jelölt, hanem nyíltan 
az ellenzéki pártoknak, de 
leginkább a DK-nak és Gyur-
csánynak az egyszerű bábja – 
hangsúlyozta a frakcióveze-
tő. Hozzátette: „Kibújt a szög 
a zsákból. Gyurcsány embe-
rei átverték Veres Pált. Nem 
hagyhatjuk, hogy a miskolci-
akat átverjék. Megilleti őket 
az a jog, hogy tudják, nincs 
független jelölt ebben a vá-
rosban, hogy Veres Pál nem 
független jelölt. Veres Pál 
igazából a háttérben Gyur-
csány Ferenc és a DK szeke-
rét tolja. Szomorú, hogy egy 
polgármesterjelölt nem kap 
helyet a saját jelölőszerveze-
te listáján, ez pedig egyér-
telművé teszi azt, hogy egy 
független jelölt álcája mögé 
bújva próbálnak a hatalomé-
hes emberek, a Gyurcsányis-
ták visszaszivárogni a hata-
lomba.”

Veres Pál becsapja 
a választókat!



Évről évre emelkedő vendégszám, 80-90 százalékos kihasz-
náltsággal működő szállodák, a városban és Miskolc frek-
ventált helyein korzózó kül- és belföldi látogatók, sokszínű 
és magas színvonalú szolgáltatások, turisztikai beruházások 
– az egykor szürke, porlepte borsodi megyeszékhely mára 
közkedvelt utazási célponttá vált.

Miskolc leglátogatottabb 
attrakciói között szerepel a 
barlangfürdő, a lillafüredi kis-
vonat, a Diósgyőri vár, va-
lamint az állatkert. A folya-
matosan növekvő turisztikai 
kereslet 2019-ben a leglátoga-
tottabb attrakcióknál is érez-
hető: egyértelműen növekedés 
mondható el a legtöbb látni-
valónál – ezt már a MIDMAR 
Miskolci Idegenforgalmi Mar-
keting Nonprofit Közhasznú 
Kft. megbízott irodavezető-
je osztotta meg velünk. Ora-
vecz-Endrész Vivien arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy 2019. 
első félévében – az elmúlt éve-
ket tekintve először – átlépte a 
20 ezer főt a Miskolcra érkező 
külföldi turisták száma (A ta-
valyi hasonló időszakban 17 
ezren látogattak el hozzánk). A 
kereskedelmi szálláshelyeken 
eltöltött vendégéjszakák száma 
pedig idén eddig meghaladta a 
46 ezret, ez szintén jóval maga-
sabb, mint a tavalyi adat. Dön-
tően szlovákok, lengyelek és 
németek jöttek, de például az 
Amerikai Egyesült Államok-
ból és Oroszországból is több 
mint fél-félezren keresték fel 
Miskolcot. Erről az évről ter-
mészetesen még nem tudunk 
teljes éves adattal szolgálni, 
azt mindenesetre tudjuk, hogy 
míg 2017-ben kicsivel 180 ezer 
alatt maradt a bel- és külföldi 
vendégek száma, addig tavaly 
már meghaladta a 183 ezer főt. 
A vendégéjszakák száma pedig 
400 ezer fölé emelkedett.

Ha az egyes attrakciók láto-
gatószámát vizsgáljuk, meg-
állapíthatjuk: több esetben 
meredek emelkedés tapasztal-
ható. Vegyük például a Diós-
győri várat: a „régit” 2011-ben 
alig 46 ezren tekintették meg, 
a 2014-es rekonstrukciót köve-
tően, 2015-ben már több mint 
117 ezren – és ez a szám azó-

ta is folyamatosan emelkedik, 
idén már túllépte a 165 ezer 
főt. De örülhetnek az állatkert-
nél is, hiszen a 2010-es adatok 
(64 829 látogató) évről évre 

nőttek, tavaly már a 103 ezret 
is meghaladták. A lillafüredi 
kisvonaton pedig bőven meg-
duplázták az utasok számát 8 
év alatt: a 2010-es 102 ezer fő 
2018-ra 259 ezerre duzzadt.

A Diósgyőri vár példája – 
a strandok mellett – kitűnő-
en mutatja, hogy fejlesztéssel, 
a város és a kormány össze-
fogásával, a Modern Városok 
Programnak is köszönhetően 
megtöbbszörözhető egy-egy 
attrakció látogatottsága. A vá-
rosvezetés 2010 óta tízmilli-
árdokat tudott fordítani a tu-
ristacsalogató nevezetességek 
fejlesztésére – gondoljunk csak 
a várrekonstrukció mellett a 
strandok újranyitására, a Lil-
lafüredi Függőkert kialakítá-
sára, de ide sorolhatjuk még a 
parkok, terek rendbetételét is. 
Ezek persze a miskolciak min-
dennapjait is sokkal élhetőbbé 
teszik.

 
Kiemelkedő strandszezon

Erős nyári szezont zártak a 
fürdők, annak ellenére, hogy 
elég szeszélyes volt az időjárás 
–nyilatkozta a Miskolci Fürdők 

Kft. ügyvezetője. Scheitzner Be-
áta hozzátette, a nyáron meg-
közelítőleg 370 ezer látogatót 
fogadtak. – A Miskolctapolca 
Barlangfürdőben négy-öt szá-
zalékos látogatószám-növeke-
dést tapasztaltunk, a Selyem-
réti Strandfürdő a tavalyi év 
eredményeit hozta, míg a mis-
kolctapolcai strand kiemelke-
dő idényt zárt, több mint 17 
százalékkal nőtt a forgalom a 
tavalyi évhez képest. Ez az or-
szágos átlaghoz viszonyítva is 
nagyon szép eredmény.

 
A helyiek kedvence 

– A miskolctapolcai strand 
eredménye gyakorlatilag 
megkoronázása a nyári sze-
zonnak – hangsúlyozta Sche-
itzner Beáta. Mint ismert, 
„Az Év Fürdője” szavazáson 
„A Helyiek Kedvenc Fürdője” 
kategóriában az első helyet 
szerezték meg. – Nemcsak 
a látogatók számában tük-
röződik, hogy javult a fürdő 
megítélése, hanem elégedett-
ségben is, hiszen most nem 
a szakma, hanem a vendégek 
szavaztak ránk, vagyis ez egy 

különleges díj, ilyen szem-
pontból is.

– A tapolcai és a Selyemré-
ti Strandfürdőt legfőképpen 
a miskolciak szeretik, nagy-
részt ők a látogatóink. A Se-
lyemréten annak is örülünk 
ugyanakkor, hogy a szlovák 
vendégek visszatértek. A bar-
langfürdő látogatóink 52 szá-
zaléka külföldről érkezik. Len-
gyelországból, Szlovákiából és 
Ukrajnából jöttek a legtöbben 
– nyilatkozta a Miskolci Für-
dők Kft. ügyvezetője.

 
A négyévszakos város

Az Avalon Resort & SPA 
szállodaigazgatója is megerősí-
tette: szlovák vendég lényege-
sen több érkezett idén, a tavalyi 
évhez képest határozottan nőtt 
a látogatók száma a park egyéni 
és a hotel vendégeinél egyaránt. 
Poncsák Pál hozzátette: a ven-
dégéjszakák száma évről évre 
folyamatosan nő, a nyár kö-
rülbelül 5 százalékos emelke-
dést mutatott. Döntően belföldi 
vendégeik vannak, akik a szol-
gáltatások sokszínűsége és szín-
vonala miatt választják őket. 

A miskolctapolcai Calimbra 
Wellness és Konferencia Hotel 
tulajdonosa szintén arról szá-
molt be, hogy 80 százalék fölöt-
ti kihasználtsággal működnek, 
az év 45 hétvégéjén teltház van 
náluk. Ostorházi Imre megosz-
totta velünk a vendégeik véle-

ményét is: döntően kiválónak 
értékelik Miskolc adottságait, 
a várost négyévszakos deszti-
nációnak tartják. – Vendégeik 
85-90 százaléka magyar, főleg 
a 40-es, 50-es korosztály keresi 
fel őket, de egyre több a fiatal 
házaspár is, akik sokszor kis-
gyerekkel érkeznek. – Megsok-
szorozódott a szlovák és cseh 

vendégeink száma. Örömteli 
az is, hogy a főszezon ma már 
pünkösdtől egészen szeptem-
ber közepéig tart. Vendégeink 
átlagosan 3 napot töltenek ná-
lunk, ami jó eredménynek szá-
mít. Úgy gondolom, Miskol-
con és Miskolctapolcán csak 
még derűlátóbbak lehetünk – 
fogalmazott.

Közélet Miskolci Napló4

Gyurcsány Ferenc a meg-
mondó ember a balliberá-
lis miskolci ellenzéknél. Ez 
abból is látszik, hogy a DK 
elnökségi tagja, Debreczeni 
József szerepel első helyen 
Veres Pál listáján. A Gyur-
csány párt vezető szerepre 
tör Miskolcon is – jelen-
tette ki Pakusza Zoltán. A 
Mi Hazánk Mozgalom pol-
gármesterjelöltje szerint, 
ha Veres Pál valóban tenni 
szeretne a városért, rajta 
kellene, legyen a kompen-
zációs listán, mert polgár-
mesternek egyáltalán nem 
biztos, hogy megválasztják.

Stratégiai kérdés lesz az 
elvándorlás és a lyukósodási 
folyamat megállítása a kö-
vetkező ciklusban. Azt lát-
juk, hogy egyre több város-
részben megjelenik egyfajta 
mélyigénytelen életmód. Ha 
ez így folytatódik, akkor a 

város tíz éven belül élhetet-
lenné válik – fogalmazott 
Pakusza  Zoltán. – Kell foglal-
koznunk a közbiztonsággal, 
ezentúl pedig azzal, hogy mi 
lesz az emberek ingatlanja-
ival. Ha ezt nem tesszük, 
egyik reggel majd arra éb-
rednek, hogy az ingatlanjuk 
a felét vagy egyharmadát 
éri, mert egyre több olyan 
lakó költözik környezetük-
be, aki képtelen betartani a 
közösségi együttélés szabá-
lyait. Polgármesteri prog-
ramom egyik fő pontjának 
azt tartom, hogy megakadá-
lyozzam ezt – nyilatkozta a 
politikus.

Ehhez megfelelő megoldá-
si javaslatokra van szükség. 
– Meg kell változtatni mini-
mum feltételekhez kell köt-
ni a lakcímkártyák kiadá-
sának rendszerét: - Legyen 
szabványos szennyvízelveze-
tés, kémény és áramvétele-

zés, valamint szemétszállítási 
szerződés és lakónként meg-
felelő négyzetméter.

Ezzel jelentősen lehet 
csökkenteni újabb telepek 
kialakulásának a lehető-
ségét. Ahol már kiadták a 
lakcímkártyákat, ott a lakó-
kat kötelezni kell, hogy egy 
éven belül teremtsék meg 
ezeket a minimum feltéte-
leket – magyarázat Pakusza 
Zoltán. Hozzátette, radikális 
szemléletváltásra van szük-
ség a gyermekvédelem te-
rületén is, ahol elsősorban a 
szülő felelősségét kell vizs-
gálni.  

Egykori Földes diákként 
csalódott Veres Pálban, 
amiért átengedte a kom-
penzációs lista első helyét 
Gyurcsány Ferenc pártjá-
nak és nem ő vezeti azt – 
jelentette ki Kopcsó Gábor. 
Az Új Lendület Miskolcért 
elnöke azt mondta, általá-
nos gyakorlat, hogy a pol-
gármesterjelölt a listave-
zető. Ezért is érthetetlen, 
hogy Veres Pál miért mon-
dott le erről a DK elnöksé-
gi tagja, Debreczeni József 
javára.

– Egykori Földes diák-
ként kedvelem Veres Pált, és 
értem az elképzelését, hogy 
polgármesterjelöltként sze-
retné magát meghatározni. 
Ha azonban nem az elkép-
zelései szerint alakul a vá-
lasztás, akkor nem tud részt 
venni a város közéletében. 
Számomra ezért meglepő, 

hogy a lista első helyét áten-
gedte Debreczeni Józsefnek, 
a Gyurcsány párt elnökségi 
tagjának. Csalódtam Veres 
Pálban – jelentette ki Kopcsó 
Gábor.  

Az Új Lendület elnöke el-
mondta, a civil szervezet 
mind a 19 miskolci egyéni 
választókörzetben indít jelöl-
tet, az ehhez szükséges aláírá-
sokat összegyűjtötték. – Nem 
kis munka volt, hiszen új sze-
replők vagyunk a miskolci 
politikai életben – tette hozzá 
a civil polgármesterjelölt, aki 
a legnagyobb közösségi olda-
lon közzétett programpontjai 
közül most az első kettőt sze-
mélyesen is ismertette.

Azokat a fiatalokat, akik 
pályakezdőként Miskolcon 
állnak munkába kiemelt ösz-
töndíjjal, majd 3 éves pá-
lyakezdő pótlékprogrammal, 
havi 50 ezer forint „Miskol-
ci pótlékkal” jutalmaznák.  A 

Miskolci Egyetemet első he-
lyen választó fiatalok diákhi-
telét – feltételekkel, de – a vá-
rosnak át kellene vállalnia. És 
egy fiataloknak szóló, nagy 
nyári fesztiválra is szükség 
van szerintük.

Új lendületet adnának a 
béreknek is: az igazgatói fi-
zetések kivételével – egysé-
ges, mindenkire vonatkozó, 
30 százalékos béremelést ja-
vasolnak a miskolci önkor-
mányzatnál és a városi hol-
ding tagvállalatainál. Azt 
mondják, ezzel általánosan is 
nőnének a bérek Miskolcon.

Az Új Lendület Miskolcért 
csalódott Veres Pálban

Pakusza: Gyurcsány diktál Veres 
Pálnak és csapatának

Miskolc, a négyévszakos célállomás

A helyiek szerint is virágzik a turizmus

– Vannak helyek, ahol na-
gyon sok turistát látok. A 
külföldiek az idegennyelv 
miatt jobban feltűnnek – 
mondja Petrikovics Anna. 
– A családommal gyakran 
megfordulunk azokon a 
helyeken, ahol jelentős az 
idegenforgalom. Szeretjük 
a hegyeinket, a Lillafüredi 
Pisztrángtelep környékén is 
sokat kirándulunk, a fürdők-
be szívesen járunk és a vár 
programjaira is kilátogatunk. 
Miskolcon minden évszak-

ban jól el lehet tölteni az 
időt, remélem, ezt az ideláto-
gatók is így látják.

 – Gyakran járok Miskolcta-
polcára a kiskutyámmal és 
ott azt látom, hogy „pörög a 
turizmus”, főleg szlovák és 
lengyel turistákat látok, hal-
lok – erről Prohászka Lász-
lóné beszélt. – Itt, a városban 
is mindig sokan járnak, bár 
nehéz megállapítani, ki a 
turista, ha csak nem idegen-
nyelven szólal meg.



Miskolc biztonságosabb, egy a polgárait minden szempontból 
kiszolgáló magyar nagyváros lett, mondta az Operatív Műve-
leti Központ átadóján Pogácsás Tibor önkormányzati állam-
titkár. Az országban egyedülálló városvédelmi rendszernek 
köszönhetően mostantól huszonnégy tévéből álló monitorfal és 
háromszor annyi rendész figyeli éjjel-nappal Miskolc utcáit.

2013 áprilisához, a Miskolci 
Önkormányzati Rendészet meg-
alakulásának fontosságához ha-
sonlította Kovács László  Csaba 
igazgató, az Operatív Művele-
ti Központ átadását. Nemcsak 
a rendészet, de Miskolc életé-
ben is mérföldkő ez a nap. Mos-
tantól huszonnégy tévéből álló 
monitorfalon, tizenhat munka-
állomáson, háromszor annyi ren-
dész figyeli a várost éjjel-nappal, 
hangsúlyozta. Jelenleg több mint 
háromszáz kamera segíti a ren-
dészek munkáját eltűnt szemé-
lyek megtalálásában, balesetek 
helyszínelésekor, szabálysértések 
észlelésében, elveszett tárgyak 
megtalálásában, valamint rosz-
szullétek esetén az életmentésben 
is. 2020-ra pedig a már meglévő 
kameraszám csaknem ezerre nő 
majd, a Modern Városok Prog-
ramnak köszönhetően.

„Kimagasló képességű köz-
pont jött létre Miskolcon”

Az emberek életének alapfel-
tétele a biztonság, melynek fon-
tos része a személy- és vagyon-
biztonság – kezdte beszédét 
Pogácsás Tibor önkormányzati 

államtitkár. Magyarországon az 
elmúlt 6-8 évben alapvető válto-
zás állt be a közbiztonságot érin-
tően, mondta. „A vidéki városok 
is jelentős lépéseket tettek ennek 
érdekében, melyben első helyen 
áll Miskolc. Az elmúlt évek erő-
feszítései meghozták gyümöl-
csüket: biztonságosabb, minden 
szempontból a polgárait kiszol-
gáló magyar nagyváros lett.”

Mint fogalmazott, a buda-
pesti központokhoz képest is 
kimagasló képességű központ 
jött létre Miskolcon. A vidéki 
városok közül pedig egyértel-
műen a legnagyobb és legjobb 
az a típusú szervezettség, ami 
itt látható, mely egybecseng 
a kormányzat szándékával is, 
ami a polgárok biztonságát 
szolgálja. Hozzátette, közösen 
egy olyan várost építhetünk, 
amely valóban 21. századi, 
ahol igazán, a polgárokat ki-
szolgáló közösséget hozhatnak 
létre. Egy jól működő Miskolc 
kisugárzik az egész megyére, 
egy jól működő megye segít-
ségével pedig jól működő or-
szágunk lehet – zárta szavait az 
államtitkár.

„Ebben a városban  
alapérték a rend  
és a közbiztonság”

– Az Operatív Műveleti Köz-
pont átadásával jelentős lépést 
tett városunk afelé, hogy Mis-

kolc legyen az egyik legbizton-
ságosabb magyar város – ezt 
már Alakszai Zoltán mondta. A 
jegyző arról is szólt, hogy volt 
idő, mikor Miskolc az elsők kö-
zött szerepelt a bűnözéssel fer-
tőzött városok listáján. – Mély 
társadalmi és gazdasági prob-
lémák, valamint rossz város-
politikai döntések húzódnak 
e mögött, amit a mostani vá-
rosvezetés örökségként kapott 
– fogalmazott. Mint mondta, 
javulást hozott ezen a téren a 
munkahely-teremtési program, 
kiemelten fontos volt, hogy a 
rendészet megerősítésével min-
denki számára egyértelművé 
tették, ebben a városban alap-
érték a rend és a közbiztonság. 
„Kiraktuk a fészekrakókat, fel-
számoltuk a nyomornegyede-
ket, csaknem kétszáz emberi 
lakhatásra alkalmatlan épüle-
tet bontottunk le a szegregátu-
mokban, programot hirdettünk 
az illegális szemétlerakók fel-
számolására.” A rendészek szá-
mát a kezdeti alig pár tucatról 
százhatvanra emelték, és a leg-
korszerűbb technikai eszkö-
zökkel támogatták munkájukat. 

Ötvenhat százalékkal csökkent 
a közterületen elkövetett bűn-
cselekmények száma 2010-hez 
képest.

– A Modern Városok Prog-
ramból 1,6 milliárd forintot 
költöttünk egy átfogó város-
védelmi rendszer kiépítésére, 
amelynek főhadiszállása ez az 
Operatív Műveleti Központ. 

Az országban egyedülálló egy-
séges városvédelmi rendszer-
ben valósítjuk meg azt a célt, 
hogy Miskolc legyen az or-
szág egyik legbiztonságosabb 
városa – hangsúlyozta Alak-
szai Zoltán. A jegyző kiemelte: 
nem állnak meg a szűken értel-
mezett közbiztonság területén. 
„Igazi okos városként a távfel-
ügyeleti rendszer fejlesztése, a 
közlekedésszervezésben betöl-
tött szerepe, valamint a mis-
kolciak biztonságérzetének to-
vábbi növelése lesz a cél.”

Közbiztonsági mérföldkő
Hubay György országgyűlé-

si képviselő úgy fogalmazott: 
Miskolc közbiztonsági fejlődé-
sének fontos mérföldkövéhez 

érkeztünk. – Egy olyan műve-
leti központ kezdi meg a mű-
ködését, amely egyedülálló az 
országban, mert városi rendé-
szet máshol nem rendelkezik 
ilyen korszerű technikával fel-
szerelt központtal.

Az ország kiemelkedően jól 
teljesítő rendészeti állománya 
a miskolci, hangsúlyozta. Mára 
elmondható, hogy a fővárosi 
rendészeti igazgatóság után a 
második legnagyobb önkor-
mányzati rendészet a miskolci, 
a jelenlegi százhatvan fős lét-
számával. Ez az új központ ak-
kor lesz teljes, ha már mind a 
csaknem ezer kamerát beüze-
melték, tette hozzá.

A térfelügyeleti rendszert üze-
meltető rendészek számára ösz-
szesen tizenhat munkaállomást 
építettek ki, a huszonnégy té-
véből álló monitorfalon látják 
majd az összkamera képeket a 
MIÖR munkatársai. Egy moni-
toron akár négy kamera képét 
is figyelhetik, de a tervek szerint 
egy-egy kameraképet több mo-
nitorra is ki tudnak vetíteni. Az 
egy-egy kiválasztott kameraké-
pen történő eseményeket pedig 
ráközelítve, sőt irányítva is tud-
ják figyelni. A rendészeti felada-
tok tervezése, szervezése, irányí-
tása és koordinációja egy közös 
szervezettségi szintre kerül. Az 
egyes események alkalmával a 
rendőrség és az Önkormányzati 
Rendészet szakemberei közösen 
dönthetik el, hogy melyik szer-
vezet beavatkozási, intézkedési 
hatáskörét érinti az esemény.

Egyszerre valósul meg több 
fejlesztés a Győri kapuban. 

A Szinva melletti kutyafut-
tató paddal és szemetessel bő-
vült.  A 400 négyzetméteres te-
rületet nyáron adták át, azóta 
nagyobb biztonságban vannak 
a kedvencek. Most hat új par-
kolót adtak át a Miklós utcá-
ban. Az elmúlt öt évben több 
mint ötven új parkolót alakí-
tottak ki a környéken. Hollósy 
András és Deák Bárdos Mi-
hály, önkormányzati képvi-
selők elmondták, egyre több 
család rendelkezik két autó-

val, ezért parkolóhelyet találni 
mindennapos kihívás az itt la-
kóknak. De nem csak ezekkel 
a fejlesztésekkel segítik a Győri 
kapuban élők mindennapjait. 

– Ez az első üteme ennek a 
kialakításnak, természetesen 
megvizsgáljuk annak a lehe-
tőségét, hogy a mögöttünk 
látható egykori, régebbi tí-
pusú játszótér kialakítása 
vagy áthelyezése vonatkozá-
sában, hogyan tudjuk bőví-
teni esetleg ezt a lehetőséget 
– nyilatkozta Hollósy And-
rás, a Fidesz-KDNP önkor-
mányzati képviselője. 

Járdákat újítanak fel és 
egy új gyalogátkelő is ké-
szül Molnár Péter válasz-
tókörzetében. A csaknem 
9 millió forintos munkát a 
képviselő fejlesztési alap-
jából finanszírozza.

A Belegrád közben egy 
hosszú járdaszakaszt már 
újraaszfaltoztak. A Szabó 
Lőrinc sétányon pedig mint-

egy 200 méteres szakaszon 
felszedték a tönkrement járó-
lapokat, helyette egy másfél 
méter széles járdát építenek. 
– A Király utca 5. szám sarká-
nál már régóta szükség lenne 
gyalogátkelőre, mivel bölcső-
de, óvoda, és iskola is van ott. 
Ezért ott több mint 600 ezer 
forint értékben gyalogátkelőt 
építenek – nyilatkozta Mol-
nár Péter képviselő.
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ÁTADTÁK AZ OPERATÍV  
MŰVELETI KÖZPONTOT

ÚJ GYALOGÁTKELŐ  
A VÖRÖSMARTYN

Több mint 400 millió fo-
rintból újul meg a Marga-
réta Bölcsőde. 

Az önkormányzati tulaj-
donú bölcsődében a külső 
nyílászárókat korszerű hő-
technikai jellemzőkkel bíró 
nyílászárókra cserélik, az épü-
letet hőszigetelik. Új fűtési 
rendszert építenek ki, tetőfe-
lületére napelemeket helyez-
nek.

Az energetikai korszerűsí-
tés hozzájárul az intézmény 
működtetési költségeinek 
csökkentéséhez, a belső fel-
újításokkal komfortosab-
bá válik az épület. Ezzel 
Miskolc ismét csökkenti az 
üvegházhatású gázkibocsá-
tását, és közelebb kerül ah-
hoz a fontos célkitűzéséhez 
is, hogy 2030-ra a városi in-
tézmények 100%-ban hely-
ben termelt energiát hasz-
náljanak.

A város gazdasági fejlődé-
sével együtt megnövekedett 
az igény az új bölcsődei fé-
rőhelyek iránt. A Margaréta 
Bölcsőde jelenleg 84 bölcső-
dés korú gyermek gondozá-
sát biztosítja 6 csoportban. A 
Széchenyi 2020-as projekt ré-
szeként bővítik a bölcsődét, és 
felújítanak, átalakítanak to-
vábbi épületrészeket is annak 
érdekében, hogy új gondozási 
egységet és játszószobát hoz-
zanak létre. A bővítésnek kö-
szönhetően 84-ről 112-re nő a 
férőhelyek száma.

Amíg tart a bölcsőde fel-
újítása, az intézmény a Me-
semalom Bölcsődében ven-
dégeskedik, az önkormányzat 
itt is biztosít minden feltételt. 
A miskolci önkormányzat in-
tézmény-felújítási programja 
jövőre is folytatódik, végső cél 
az összes városi fenntartású 
bölcsőde, óvoda és orvosi ren-
delő korszerűsítése, felújítása.

Megújul a Margaréta 
bölcsőde

Alakszai Zoltán arról is szólt, az Ifjúsági Ház színháztermét ti-
zenhárom csoport használta heti rendszerességgel. Ott tartotta 
foglalkozásait a Miskolci Mazsorett Együttes minden korosztá-
lya, a Ködmön Formációs Táncegyüttes felnőtt és ifjúsági cso-
portjai, illetve ez a terem volt a helyszíne egyéb mozgásóráknak 
is. – A csoportokat már január elején tájékoztattuk az előttünk 
álló változásokról – mondta. A folyamatos egyeztetéseknek kö-
szönhetően nagyrészt házon belül tudtak a foglalkozások szá-
mára helyet biztosítani. „A táncórákat a tükrös táncteremben 
tartják, átalakították a földszinti büféhelyiséget, ami mellé még 
egy öltöző is helyet kapott, így egy új terem is a rendelkezésre 
áll. A Miskolci Mazsorett Együttes nagyobb csoportjai az Ady 
Endre Művelődési Házban, valamint a Bartók Béla Művelődé-
si Házban tartják az edzéseiket, illetve az Illés Klub is megta-
lálta új helyét az Ady Endre Művelődési Házban. A helyszín-
változásokat a csoportok tagjai megértették és elfogadták. Az 
átalakításoknak köszönhetően pedig a Balázs Győző Líceum a 
2019/20-as tanévben továbbra is az Ifjúsági Ház termeit bérli 
a mozgásművészeti óráik részére, valamint két további termet 
is a rendelkezésükre bocsátottunk.”

Fejlesztések  
a Győri kapuban



Felújítja négy felnőtt és egy 
gyermekorvosi rendelő, és a 
hozzá tartozó védőnői tanács-
adó épületét a Miskolci Egész-
ségfejlesztési Intézet saját, il-
letve önkormányzati források 
felhasználásával. E miatt vár-
hatóan szeptember végéig a 
Bollóalja utcai 52-es és az Éder 
György utcai 5-ös felnőtt házi-
orvosi körzet más helyszínen 
rendel, míg az Éder György ut-
cai 7-es, 8-as felnőtt, valamint 
8-as gyermek háziorvosi kör-
zet rendelései az épület másik 
részébe kerültek át. A rendelé-
si időt és helyszíneket az alábbi 
táblázat foglalja össze.
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Magyarországon elsőként 
nálunk látható a Yantai 
Művészeti Múzeum ösz-
szeállítása, ami a ha-
gyományos kínai papír-
kivágás-technika egyik 
legkomolyabb kollekciója.

 A kínai intézmény két év-
vel ezelőtt mutatta be először 
ezt a műfajt európai múze-
umban, majd Magyaror-
szágra is elhozta az anyagot. 
A gazdag és sokrétű művé-
szeti gyűjteménnyel rendel-
kező Yantai Művészeti Mú-
zeum ugyanis korábban 
szándéknyilatkozatot kö-
tött a Herman Ottó Múze-
ummal, melynek keretében 
a kínai kultúrában mélyen 
gyökerező, hagyományos 
papírkivágás technikát test-
vérvárosukban, Miskolcon 
is bemutatják. 

– Ez egy reprezentatív be-
mutató, ahol mintegy negy-
ven papírkivágásos jelenetet 
láthatunk a korábbi korsza-
kokból, ismeretlen művé-
szektől – tudatta a Miskolci 
Galéria intézményvezetője. 
Kónya Ábel hozzátette: van 
azonban egy olyan része is 

az anyagnak, ami nem a tra-
dicionális témákat, hanem a 
Yantai városhoz, illetve a ré-
gióhoz köthető nevezetessé-
geket mutatja be.

Az alkotók tradicionális 
irodalmi jeleneteket idéznek 
fel, filozófiai könyvekhez 
nyúlnak vissza a papírkivá-
gások elkészítése során. De 
az alkotások emellett – hívta 
fel a figyelmet az intézmény-
vezető – sokszor olyan üze-
neteket is hordoznak, amik 
egyebek mellett a boldogsá-
got, a szerencsét, az előre-
haladást ábrázolják szimbo-
likusan – például egy tigris 
vagy egy főnix képében. – A 
kiállított művek mellett rö-
vid, útmutatásszerű leírá-
sokat találnak a látogatók, 
amik megadják a „kódot” 
számukra – tette hozzá Kó-
nya Ábel.

Szeptember 20-án, 15 órá-
tól Wang Wen, a tárlat kurá-
tora tart rendhagyó tárlatve-
zetést, Liang Qiaoyan, a kínai 
papírkivágás mestere pedig 
bemutatót és work shopot. A 
kiállítás szeptember végéig 
látogatható a galéria műem-
léki szárnyában.

A kínai kultúra egy  
szelete a galériában

HAGYOMÁNYOS SZENTMISE 
SALKAHÁZI SÁRÁÉRT
A miskolci Salkaházi Sára Program né-
vadója boldoggá avatásának évforduló-
ján tartanak ünnepi szentmisét, immár 
harmadik alkalommal. A szertartásnak a 
minorita templom ad otthont szeptember 
15-én, vasárnap délelőtt negyed 12-kor.

2006-ban szeptember 17-én hirdették ki 
ünnepélyesen Salkaházi Sára boldoggá ava-
tását a budapesti Szent István bazilika előtti 
téren. XVI. Benedek pápa ugyanis az év áp-
rilis 28-án írta alá a dekrétumot.

Salkaházi Sára 1899. május 11-én született 
Kassán. A helyi karitászt szervezte, tanított, 
gyermekkonyhát, kegytárgyüzletet, sze-
gényházat felügyelt, és szerkesztette a Kat-
holikus nő című folyóiratot. 1937-ben Buda-
pestre költözött, 1940 pünkösdjén letette az 
örök fogadalmat.

Egy év múlva a Katholikus Dolgozó Nők 
és Leányok Szövetsége országos vezetője lett. 
Szerkesztette a mozgalom lapját, gyűléseket, 
lelki napokat tartott az országban, három év 
alatt öt új szegényotthont nyitott, elkezdte a 
Munkásnő Főiskola építését. Misztériumjá-
tékot írt Szent Margitról, amit a mai Erkel 
Színházban mutattak be 1944-ben „Fény és 
illat” címmel.

A német megszállást követően a Szociá-
lis Testvérek mintegy ezer üldözöttet bújtat-

tak, közülük majdnem százat személyesen 
Sára nővér mentett meg, aki ekkor a Kato-
likus Nővédő Otthont vezette. 1944. decem-
ber 27-én a nyilasok átkutatták az otthont. 
Sára nővér az akció végén érkezett, de nem 
menekült el, megpróbált közbenjárni az ül-
dözöttek érdekében. A nyilasok őt is ma-
gukkal vitték és a jelenlegi ismeretek szerint, 

többekkel együtt kivégezték a Duna partján. 
Miskolc képviselő-testülete 2014 júniusában 
hozta létre a Salkaházi Sáráról elnevezett 
szociális alapot. Ennek keretében évi 10 ezer 
forint támogatást kapnak a miskolci nyugdí-
jasok és kulturális programokat szerveznek 
nekik. A programhoz több mint 36 ezren 
csatlakoztak már.

Körzet száma, rendelő címe Ellátást nyújtó orvos Felújítás alatt rendelés  
helye, ideje

52. sz. háziorvosi körzet,
Bollóalja u. 115.

Dr. Szabó Judit  
háziorvos

Csehov u. 6.
H, SZ: 15:00–18:00
K, CS: 08:00–12:00

P: 12:00–15:00

5. sz. háziorvosi körzet,
Éder Gy. u. 4.

Dr. Szűcs László  
háziorvos

Pázsit u. 6.
H, SZ, P: 08:00–10:00

K, CS: 14:00–16:00

7. sz. háziorvosi körzet,
Éder Gy. u. 4.

Dr. Blaskó Péter  
háziorvos

Éder Gy u. 4.
H, SZ, P: 10:00–12:00

K, CS: 16:00–18:00

8. sz. háziorvosi körzet,
Éder Gy. u. 4.

Dr. Raiszné Dr. Szakács Andrea  
háziorvos

Éder Gy u. 4.
H, SZ: 14:00–16:00
K, CS: 08:00–10:00

P: 12:00–14:00

8. sz. házi  
gyermekorvosi körzet,

Éder Gy. u. 4.

Dr. Simkó Róbert  
házi gyermekorvos

Éder Gy u. 4.
H, SZ, P: 08:00–10:00

K, Cs: 14:00–16:00
Tanácsadás: K: 12:00–14:00

Más helyszínen rendelnek

Kovácsné Bu-
dai Mária önkor-
mányzati képvise-
lő utcafórummal 
egybekötött vásárt tart 
szeptember 20-án, pén-
teken 13.00–15.00 óráig a 
Balázs Győző téren, szep-
tember 21-én, szombaton 
8.00–12.00 óráig a Mátyás 
utcán, az ABC mellett.

Hollósy András 
ön kor má ny z at i 
képviselő utcafó-
rummal egybekö-
tött vásárt tart szeptember 

20-án, pénteken 15.00–
18.00 óráig a Balázs Győző 
téren.

Novák Józsefné 
ön kor má ny z at i 
képviselő utcafó-
rummal egybekö-
tött vásárt tart szeptember 
20-án, pénteken 15.00–
16.00 óráig a Szinyei u. 15. 
sz. előtti parkolóban, 16.30–
18.00 óráig az Otthon tér 
melletti parkolóban, szep-
tember 21-én, szombaton 
9.00–11.00 óráig a Stadion 
utcai parkolóban.

UTCAFÓRUMOK

Miskolc önkormányzata 19. al-
kalommal csatlakozik az euró-
pai kezdeményezéshez, mely-
nek célja, a figyelem felhívása a 
közlekedés okozta környezetei, 
egészségi hatásokra, az ésszerű 
autóhasználatra, a közösségi és 
alternatív közlekedési eszkö-
zök előnyeire. 

A rendezvénysorozat idén a 
„Sétálj velünk” gondolat köré 
szerveződik, amelynek célja, a 
gyalogos közlekedési formák 
használatának ösztönzése.

Programok Miskolcon:
09. 16., hétfő: Európai Mo-

bilitás Hét megnyitója, elju-

tási verseny, „ Tekerj a suliba” 
kampány 

09. 17., kedd: Diósgyőri Vá-
rosrészi Mobilitási Nap, Kidi-
cal Mass-Diósgyőr 

09. 18., szerda: Egyetemi 
Sport Nap 

09. 19., csütörtök: Avastető 
Városrészi Mobilitási Nap 

09. 20., péntek: Miskolci 
Mobilitás Nap, Európai Diák-
sport Nap 

09. 21., szombat: Egykerekű 
Országos Bajnokság. a Város-
ház téren és a Factory Arénában 

09. 22., vasárnap: Autómen-
tes Nap, 18. Miskolci Barátság 
Maraton, Termelői Piac, Mis-
kolci Mazsorettek Napja

MOBILITÁSI HÉT



Miskolc és az egyetem kapcsolata példás. Az egyik fejlődése a má-
sikét is magával hozza. A Miskolci Egyetem a hetvenedik tanévét 
kezdte meg. Minden eddiginél több, háromezer elsős hallgatóval.

A kari zászlók ünnepi meg-
jelenése jelezte, elkezdődött 
egy újabb tanév a Miskol-
ci Egyetemen. A tanévnyi-
tó ünnepi szenátus ülésen 
az egyetem rektora köszön-
tötte az elsőéves hallgatókat. 
Torma András rendkívülinek 
nevezte az idei évet. A Sel-
meci Akadémia 285. tanévét 
kezdték meg, Miskolcon pe-
dig hetven éve talált otthon-
ra a selmeci hagyomány és 
az egyetemi képzés. A jog-
elődintézmény hagyományai 
máig az egyik legfontosabbak 
a campuson. - Hetven évvel 
ezelőtt,1949-ben Miskolcon 
a bányász, kohász és gépész-
mérnök képzés kezdődött 
meg. Az eltelt, majd’ 300 és 
hetven esztendő alatt termé-
szetesen sok minden megvál-
tozott, de egy valami azonban 
biztos, hogy nem: Magyaror-

szág iránti elkötelezettségünk 
és tiszteletünk.

A Miskolci Egyetemen év-
ről évre nő a hallgatói létszám. 
Idén minden eddiginél több, 
háromezer elsős kezdi meg ta-
nulmányait, köztük több mint 
százötven külföldi diákkal. A 
Miskolci Egyetem új polgá-
rai letették hallgatói esküjü-
ket, és a város jegyzőjétől át-
vették a város kulcsát. Alakszai 

Zoltán elmondta, ez a bizalmat 
szimbolizálja a város részéről. 
Hozzátette, a Miskolci Egye-
tem a város formálódásának 
minden meghatározó mér-
földkövénél ott volt. Mint ki-
emelte, a város és az egyetem 
összetartozik.

- Miskolc és egyetemének a 
kapcsolata kiváló, hiszen össze 
van kötve a sorsunk. Ha Mis-
kolc fejlődik, akkor az egyetem 
is fejlődik, és hogyha az egye-
temen minél több tehetséges 
fiatal diák kezdi meg tanulmá-
nyait, akik esetleg Miskolcon 

képzelik el a jövőjüket, akkor 
az mindannyiunknak a közös 
érdeke.

A Miskolci Egyetem kö-
zössége hatalmas erővel ren-
delkezik, ami az alma mater 
elvégzése után is érezteti hatá-
sát. Egy egész életre szól – ezt 
már  Raisz Anikó közigazga-
tási államtitkár mondta, aki a 
Miskolci Egyetem katedráját 
mindkét oldalról jól ismeri.

- Tanáraik mindent meg 
fognak tenni annak érdeké-
ben, hogy Önök kihozzák a 
maximumot önmagukból. 
Minden Önökön múlik. Ta-
nuljanak tőlük minél többet. 
Nem csak azt, amit átadnak 
szaktudásban. Minden mást 
is. Szemléletet, mi a jó, hogyan 
kell egymással viselkedni. 
Közösségbe érkeztek. Ez egy 
olyan univerzitas, amely töb-
bet ad, mint egy puszta dip-
loma.

A Miskolci Egyetem a hetve-
nedik tanévét tízezer hallgató-
val kezdi meg.

A Miskolci Egyetem leg-
kiválóbb oktatói, kutatói, 
dolgozói és támogatói ve-
hettek át elismeréseket az 
intézmény ünnepi szená-
tusülésén. 

Ünnepi szenátusülést tar-
tottak a Miskolci Egyete-
men, ahol a campus oktatói, 
kutatói, dolgozói és az intéz-
ményt támogató cégek kép-
viselői vehettek át elismeré-
seket. Pro Universitate díjat 
kapott többek között Peja 
Márta is. Nevéhez fűződik 
Miskolcon az egészségügy 
felsőfokú oktatásának meg-
szervezése. – Nagy örömül 
szolgál számomra és annak 
a közösségnek is, amivel 
együtt dolgoztam és aminek 
tagjaival együtt hoztuk létre 
az Egészségügyi Kart a Mis-
kolci Egyetemen huszon-
öt évvel ezelőtt – mondta a 
tanár. Páczelt István profesz-

szort a Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar javaslatá-
ra az egyetem tiszteletbeli 
doktorává avatták. – Először 
a Gépészmérnöki Kar diák-
ja voltam. Aztán az oktató-
bázis minden fokát bejárva 
oktató, olykor fontos felada-
tokkal is megbízott vezető, 
jelenleg emeritus professzor 
– mondta el a kitüntetett.

A Miskolci Egyetemen 
évek óta hagyomány, hogy 
jutalmazzák a legnagyobb 
eredményeket elért kollé-
gákat. Torma András rektor 
beszélt arról, hogy rendel-
keznek olyan szabályzattal, 
amiben az egyetemi veze-
tés széles lehetőséget bizto-
sít, tizenegyféle kitüntetést, 
amit a dolgozók vehetnek 
át erkölcsi elismerésként. Az 
ünnepségen az egyetemet 
támogató cégek is díjat ve-
hettek át. Több mint hetven 
kitüntetést osztottak ki.

Stratégiai együttműkö-
dési megállapodást írt 
alá a Miskolci Egyetem és 
a Joyson Safety Systems 
 Hungary Kft. A cég már 
évek óta duális képzési 
partnere a Miskolci Egye-
temnek, most ezt az együtt-
működést újították meg.

A cél az innováció és dig-
italizáció, ezek az egyetem és 
a Joyson alapelvei is egyben, 
emelte ki a Miskolci Egyetem 
rektora. Torma András úgy fo-
galmazott, a világ egyik élenjá-
ró cégével újította meg mun-
kakapcsolatát az intézmény, 
melyre rendkívül büszkék. 
„Hiszem, hogy a jövőben még 
inkább szélesedni fog a Joyson 
és a Miskolci Egyetem együtt-
működése” – hangsúlyozta.

Kersten Bachmann kiemel-
te, a Joyson célja szerepvál-
lalásával hozzájárulni ah-
hoz, hogy Miskolcon mind a 
szakképzés, mind a felsőok-
tatás terén a lehető leggya-
korlatiasabb képzés legyen 
elérhető. A cégnek jelenleg 
az egyetem négy karával van 
együttműködése a duális 
képzés tekintetében: a Mű-

szaki Földtudományi, a Mű-
szaki Anyagtudományi, a Gé-
pészmérnöki és Informatikai, 
illetve a Gazdaságtudományi 
Karokkal.

Ez egy újabb lépés a jövő 
felé, fogalmazott Kersten 
 Bachmann. Mint mondta, 
hisz abban, hogy az emberek 
és a hallgatók jelentik a cég jö-
vőjét. – A megújított együtt-
működés révén még szoro-
sabbá válik a kapcsolat a két 
intézmény között, ezáltal még 
több jól képzett munkaereje 
lesz a városnak – emelte ki.

Öt éve kezdődött a két in-
tézmény szerves együttmű-
ködése. Évek óta dolgoznak 
együtt, de most írásban is 
megújították kapcsolatukat. 
– A Joyson segít nekünk a 
tehetséggondozásban, a fi-
atal és értékes hallgatóink 

megtartásában és Miskolc-
ra vonzásában, a tananyag-
fejlesztésben, mely még in-
kább megfelel a mai piaci 
érának, kutatás-fejlesztésben, 
és ezen túlmenően a hallga-
tói rendezvényeink támoga-
tásában is aktív szerepet vál-
lal – emelte ki Deák Csaba, a 
Miskolci Egyetem kancellára.

Együttműködésüknek kö-
szönhetően jelenleg mintegy 
harminc hallgató kap lehető-
séget arra, hogy az elméleti 
ismereteit gyakorlati tudással 
párosítsa a cég mentorainak 
segítségével. Ezen túlmenő-
en a cég diákmunkára, nyári 
gyakorlatra és szakdolgozat-
írásra is lehetőséget biztosít, 
mely utóbbi során nemcsak a 
téma kiválasztásában, hanem 
a feldolgozásában is szakmai 
segítséget nyújt.

2015-ben elsőként indult 
duális képzés a Miskolci 
Egyetem Műszaki Anyag-
tudományi Karán. Az azóta 
végzettek között már van, 
aki laborvezetőként dol-
gozik. Most 14 hallgatóval 
kötöttek szerződést kör-
nyékbeli öntészeti és vegy-
ipari cégek. Idén először 
vegyipari képzés is indul, a 
helyi vállalatok kezdemé-
nyezésére.

Régi vágyunk teljesült az-
zal, hogy az egyetem és az 
ipar kicsit közelebb tud ke-
rülni egymáshoz – hang-
zott el az ünnepi szerző-
déskötésen.  A sajóbábonyi 
Kischemicals Kft. is fiatal 
munkaerővel gazdagodott 
ezen a napon. Újabb hall-
gatók írtak alá szerződést 
és kapcsolódnak be tanu-
lás mellett a munka világá-
ba.  Nyolc vállalat tizennégy 
anyag- és vegyészmérnök 
hallgatóval kötött szerző-
dést. Közülük Maknyik Bog-
lárka vegyészmérnök hallga-
tó elmondta, mivel a cégnél 
eltöltött időt a vizsgaidő-
szakban és nyáron kell le-

töltenie, így közvetlenül az 
elmélet elsajátítása után a 
gyakorlatban is tudja hasz-
nosítani a tudását.

A képzés során a hallgatók 
az év felét annál a cégnél töl-
tik, mely leendő munkahe-
lyük is lehet. A kar 2015-ben 
úttörő volt a duális képzés el-
indításában.

Mende Tamás, a Miskolci 
Egyetem Műszaki Anyagtu-
dományi Karának tanulmá-
nyi és beiskolázási dékán-
helyettese úgy nyilatkozott, 
kilenc duális hallgatójuk 
végzett. - Mind a kilencen 
dolgoznak az iparban, és 
úgy gondolom, hogy tény-
leg egy olyan tudásra tettek 
szert, ami az ipar számára 
egy nagyon jelentős tapasz-
talatot jelent. Ezt bizonyítja, 
hogy van, aki például labor-

vezető pozícióban kezdett 
rögtön.

A Miskolci Egyetem Mű-
szaki Anyagtudományi Kara 
jelenleg hatvan céggel áll 
szerződéses kapcsolatban Sá-
toraljaújhelytől Miskolcon át 
Győrig, főként az öntészet és 
vegyipar területén.

Palotás Árpád Bence dékán 
elmondta, ennek a tanévnek 
az az újdonsága a kar számá-
ra, hogy beindul a vegyész-
mérnök képzés, most először 
Miskolcon, a környék nagy 
vegyipari cégeinek erős tá-
mogatásával.

A kar vezetői szerint a du-
ális képzés a hallgatók tanul-
mányi eredményére is jó ha-
tással van. Akik kapcsolódtak 
a programhoz, átlagosan két 
tizeddel jobb eredménnyel 
zárták a félévet.
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AZ EGYETEMEN IS MEGNYITOTTÁK  
A TANÉVET

Megújították  
az együttműködést

Újabb hallgatók kapcsolódtak 
be a duális képzésbe 

Kitüntetéseket 
adtak át 
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Idén is megtelt a Népkert a Miskolci Sörfesztiválra. Több 
teltházas nap is volt a fesztiválon, még a szombati eső sem 
vette el a miskolciak kedvét. A fesztiválon idén a sörfelho-
zatal is változott. A hazai kraft sörök elitje mutatkozott be 
a közönségnek és megfőzték a fesztivál sörét is.

A pénteki bulit az Anna and 
the Barbies csapata nyitotta, 
akik ünnepélyesen megfogad-
ták a közönséggel együtt, hogy 
nem lesznek többé szerelme-
sek. A zene persze ez alól ki-
vétel. Pásztor Anna és csapa-
ta a zene és az élet szeretetét 
hozta el Miskolcra, a fellépést 
Márti dalával zárta az együt-
tes. A közönség és a zenekar 

tökéletes összhangban buli-
zott a délutáni találkozón, a 
koncert után pedig kiderült, 
hogy melyik Pásztor Anna 
kedvenc Anna and the Barbi-
es dala. - Nagyon szerencsések 
vagyunk, mert azok a sláger 
számok, amiket követelnek 
tőlünk, azokat szerintem, a 
Holtodiglant, nagyon szíve-
sen játszom. Tehát a Márti da-
lát, és most nem kötelességből 
mondom, hála 
az égnek, hogy 
egy olyan slá-
gerrel futot-
tunk be, amit 
b á r m e d d i g 
szívesen ének-

lek. Ezt annyira jó csinálni, és 
annyira jó a reakciókat látni – 
nyilatkozta a zenekar énekese. 

Péntek este is minden adott 
volt egy hamisítatlan party-
hoz. Willy William koncertjén 
mindenféle zenei stílus előke-
rült, a francia sztárj DJ a pop, a 
rock, a swing és a rap műfajá-
ból is csemegézett. A dj leghí-
resebb dalát a közönség együtt 
énekelte, és a legtöbb telefon is 

ekkor emelkedett a tömeg felé. 
Mint kiderült a lemezlovas-
nak nincs is kedvenc dala, el-
lenben a zene egészét szereti 
már gyerekkora óta. - Mikor 
kisgyerek voltam nagyon sok 
zenét hallgattam. Szerencsére 
sok és sokféle zenét hallottam. 
Anyukám is nagy zenerajon-
gó volt, úgyhogy a funkytól a 
karibi zenén keresztül min-
dent hallottam. Egész életem-
ben a zene része volt a min-
dennapjaimnak, úgyhogy volt 
itt is minden, ami én vagyok – 
árulta el Willy William.

A DJ után a Liget színpadot 
a Honeybeast vette be, a sör-
csapok pedig folyamatosan 
dolgoztak. Az idei fesztivál 
sörkínálata is másként festett 

az eddigiek-
hez képest. A 
minőség és a 
különleges-
ség volt a leg-
főbb cél. –

A sörsátor-
ban 46 féle 
sört tudunk 
meg mut at -

ni Miskolc közönségének, 
ami igazán nagy büszkeség, 
hogy csupa olyan söröket 
tudnak csapon megkóstolni, 
ami egyébként nem érhető 
el máshol most jelenleg, Mis-

kolcon – Halász Norbert, a 
zip’s brewhouse ügyvezetője. 

Szombat estére ugyan meg-
érkezett az eső a sörfesztivál-
ra, de ez senkit sem akadá-
lyozott a szórakozásban. Az 
Intim Torna Illegál koncert-
jén már esernyővel buliztak 
a miskolciak, és a Punnany 
Massif rajongói is dacoltak az 
időjárással. 

A Miskolci Sörfesztiválon 
idén is több tízezer ember 
bulizott, teltházas napokkal 
ért véget a négynapos feszti-
vál. 

A ma Felsőgyőrnek nevezett település elnevezése időbeni és 
történeti vonatkozásban is szorosan összefügg Diósgyőrrel. 
Felsőgyőr tehát a középkorban keletkezett gyűjtőnév, amely a 
Diósgyőrtől nyugatra fekvő kisebb településrészeket foglal-
ta magába. Valamikor a 16. században jött létre a helyi pálos 
közösség útvonalán, ami a diósgyőri kolostortól Szentlélekig 
vezetett. Ezt az útvonalat hívják ma „fehér barátok útjának”. 

A pálos múltat őrzi a Barát-
hegy elnevezés is. A kelet-nyu-
gati irányba elnyúló hegy − az 
Előheggyel együtt, ami a latin 
promontorium szó magyar vál-
tozata − félúton fekszik Szent-
lélek és Diósgyőr között. Ahogy 
ma, úgy a középkorban is ked-
velt útvonal volt. Az már más 
kérdés, hogy amíg újabban in-
kább a túrázók használják, addig 
évszázadokkal ezelőtt komoly 
gazdasági szereppel bírt helyi 
szinten. Ezt a területet ugyanis a 
szerzetesek 1313 óta birtokolták, 
a hegyen gyümölcs- és szőlőter-
mesztéssel foglalkoztak, majd a 
pálosok távozása után is meg-
maradt ez a tevékenység, csak 
kisebb dűlőkre osztva.

A pálosok szőlő és bor tárolá-
sára alkalmas pincéket alakítot-
tak ki, melyből a Baráthegyalja 
utcában egy ma is fennmaradt. 
A baráthegyi pincékkel kapcso-
latban is előbukkan a népi fantá-
zia: egyesek szerint ugyanis a fe-
hér barátok nem csak a hegyen, 
hanem annak gyomrában is köz-
lekedtek, hiszen a pince- és alag-
útrendszereket egészen Szentlé-
lekig kiépítették a lelkes pálosok. 
Hogy a képzeletnek mennyire 
nem lehet gátat szabni, mutatja 
az is, hogy bizonyos elbeszélések 
szerint a Baráthegyen kiinduló 
alagútrendszeren keresztül me-
nekült el IV. Béla a vesztes Muhi 
csata után. Sőt, merészebbek azt 
is állítják, hogy a tatár, majd a tö-

rök fosztogatások miatt a Diós-
győri és az egri várat is összeköti 
egy alagút. Némi éllel jegyezném 
meg, hogy a középkorban em-
bert próbáló feladat lehetett a 
hegy mélyében kialakítani egy 50 
kilométeres vájatot.

Egy biztos, hogy a pálosok-
nak volt pincéjük, nem is egy 
a Baráthegyen, amely nemcsak 
a középkori, hanem a XX. szá-
zadi lakosságnak is nagy segít-
ségére volt, hiszen a II. világhá-
ború idején a környékbeliek itt 
találtak menedéket a bombá-
zások elől. A hegy egyes pin-
céinek tulajdonosai még az 
1900-as évek második felében 
is arról számoltak be, hogy 
pincéikből ismeretlen helyre 
vezető alagutak nyílnak, ame-
lyek akár több száz méter hosz-
szúságú rendszert alkothatnak.

A 19. században Felsőgyőrt 
úgy háromezren lakták, népes-
ségének nagy része gyümölcs-
termesztéssel, mészkereskedés-
sel és fuvarozással foglalkozott. 
Ekkor már jól elkülöníthetően 
tagolódott 3 nagyobb részre: 
Majláthra, a ma már kertváro-
sias övezetre, Berekaljára és a 
Majális-park környékére. Ér-
dekesség még Felsőgyőr jogál-
lása: 1886 előtt önálló község 
volt, ekkor csatolták Diósgyőr-
höz, majd 1945-ben Diósgyőr-
rel együtt Miskolchoz, ezzel egy 
időben került végleg használa-
ton kívül a Felsőgyőr elnevezés. 
Egészen 2010-ig, mikor Mis-

kolc város közgyűlése Berekal-
ját és Majláthot újra Felsőgyőr-
ként „egyesítette”.  

A jelenleg Alsó- és Fel-
ső-Majláthnak nevezett város-
részek elnevezéséhez egy hu-
morral átitatott mondai és egy 
komorabb, mégis hivatalosnak 
tekinthető magyarázat is kötő-
dik. Kezdjük az utóbbival.  A 
nemesi, majd Majláth József-
nek köszönhetően grófi cím-
re emelkedett családnak vajmi 
kevés köze volt Miskolchoz azt 
leszámítva, hogy a már emlí-
tett József Borsod vármegye 
főispánja volt. A Mailáthként 
is gyakran emlegetett család el-
képesztően szövevényes leszár-
mazást tudhat magáénak. Mivel 
Berekalján található egy Maj-
láth Istvánról elnevezet utca, 
így az komoly kapaszkodó-
ként szolgálhatott az elnevezés 
eredetének „kinyomozásában”. 
Mégis a családfában fellelhető 
nyolc Istvánból egyik sem fel-
tétlenül köthető Miskolchoz 
vagy Diósgyőrhöz. A megol-
dást így egy kilencedik Majláth 
István jelentette, aki koronaura-
dalmi tisztviselőként szlováko-
kat telepített be a 18. században 
a Szinvától északra fekvő terü-
letre, így a betelepült lakosság 
ragasztotta rá hálából a Majláth 
nevet erre a városrészre, ami a 
mai napig fennmaradt. 

Nézzük a mondai magyará-
zatot: a hagyomány szerint on-
nan ered a név, hogy a pálosok 

intézője falopáson ért valakit a 
közeli erdőben, ezért elvette tőle 
a zsákját, abból kiszedte a lopott 
rőzsét, a zsákba pedig bedug-
ta az illetőt, hogy az uraságok 
elé vigye a hátán. A tolvaj sirán-
kozni kezdett a zsákban: „Nem 
látok, nem látok!”, mire az inté-
ző: „Majd lát, majd lát...”. Itt nem 
maradhat ki a ma is divatos he-
lyi vicc. Meddig vak a ló? Diós-
győrig, mer’ onnantól maj’ lát.

Kevésbé humoros, bár annál 
tényszerűbb a Berekalja helynév 
eredete. Ugyebár, ha van a Be-
reknek alja, akkor kellett lennie 
sima Bereknek is, sőt, a 14. szá-
zadtól a pálos jelenlét alatt még 
Berek-kert is létezett, ami egy 
újabb gyümölcsös neve volt. De 
mi is az a Berek? Konkrét for-
rások utalnak arra, hogy Nagy 
Lajos király halastavat és vadas-
kertet létesített a Csenikben (ma 
Csanyik), ami akkor pálos terü-
let volt, ezért cserébe a pálosok 
megkapták 1364-ben az Eleje, a 
Meggy és a Berek nevű erdőte-

rületeket, amelyek nagyjából a 
majláthi kolostor, a vár és az Elő-
hegy között helyezkedtek el. A 
Szinva melletti Berek tehát szin-
tén pálos terület volt, neve úgy 
értelmezhető, hogy Berek erdő 
(silva Berek), de ez az elnevezés 
utalhat Szilvásberekre is, hiszen 
a környéken rengeteg gyümöl-
csös volt. A berek tájnyelvi je-
lentése: nedves terület, rét. A kö-
zépkori források bokros, cserjés 
(szedres) területként jellemez-
ték. A Berektől, tehát az erdős 
területtől délre feküdt Berekalja, 
ami inkább rétekből, megművelt 
földterületekből állt, mielőtt az 
1950-es évektől elkezdték beépí-
teni, hogy a mai Miskolc egyik 
legcsendesebb, legszebb város-
részévé váljon. A pálos jelenlét-
re utal a szomszédos Paprét is, 
gyerekkori téli szánkózásaim 
színhelye, ezt a területet szintén 
a szerzetesrend kapta meg ado-
mányként.

NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

A fehér barátok útja (Miskolc helynevei 6. rész)

FERGETEGES SÖRÜNNEP A NÉPKERTBEN



A 16. CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivál 
erős versenyprogrammal 
és változatos szekciókkal 
jelentkezik szeptember 21-ig. 

Idén először versenyeznek 
egészestés kreatív dokumen-
tumfilmek a CineDocs nevű 
új szekcióban. Nagy várako-
zás előzi meg a Pavarotti és a 
Diego Maradona című filme-
ket, csakúgy, mint a szekció 
három magyar filmcsemegé-

jét is. A magyar HBO új, saját 
gyártású dokumentumfilmje, 
a Csillagfény távolság premi-
erjére érkezik a CineFestre a 
film egyik szereplője, a Rolling 
Stones legendás szaxofono-
sa Tim Ries. A Csillagfény tá-
volság szeptember 20-i bemu-
tatóját követően a közönség 

személyesen is találkozhat a 
világhírű zenésszel Miskolcon. 

A közönségtalálkozón Bár-
sony Katalin rendező, Balázs 
József főszereplő és Závorsz-
ky Anna, az HBO producere is 
részt vesznek. A CineDocs-ban 
versenyez Lerner János alkotá-
sa, a Vadonvilág – gróf Széche-
nyi Zsigmond nyomában és a 
Kossuth-díjas Almási Tamás 

Folyékony arany c. egészestés 
nagy-dokumentumfilmje is. A 
nézők az alkotókkal is talál-
kozhatnak a fesztiválon.

A 16. CineFest Miskol-
ci Nemzetközi Filmfesztivál 

nagyjátékfilm versenyprog-
ramja erős és sokszínű válo-
gatást ad a világ filmművésze-
téből. A versenyprogramban 
látható többek között Jo-
hanna Hogg, Szuvenír című 
filmje Tilda Swintonnal és a 
lányával a főszerepben, va-
lamint Robert Eggers A vi-
lágítótorony c. játékfilmje, 
melynek főszereplői Robert 
Pattinson és Willem Dafoe. 
Szintén a nagyjátékfilmes 
versenyszekcióban mutatják 
be Magyarországon először 
Tóth Barnabás Akik marad-
tak című filmjét, melyet Ma-
gyarország idén nemzetközi 
film kategóriában nevezett az 
Oscar-díjra. A filmet az alko-
tók is elkísérik Miskolcra.

A fesztivál idei életműdíja-
sa az Oscar-, Golden Globe- 
és Arany Pálma-díjas Bille 
August dán rendező. A díjat 
a megnyitó díszelőadáson 
vette át, majd a fesztivál nyi-
tófilmjeként A nyomorultak 
című alkotását is levetítet-
ték. Szeptember 21-én kapja 
meg a CineFest Életműdíját 
George Lazenby. A díjátadót 
követően levetítik a Lazenby 
főszereplésével készült, idén 
ötven éves James Bond re-
mekművet, az Őfelsége tit-
kosszolgálatában c. filmet, 
melyet közönségtalálkozó 
követ.

A fesztivál Európai Mozi 
Nagykövete díjait idén az Os-
car-díjas Vanessa Redgrave és 
Franco Nero kapják. Az an-
gol-olasz színészházaspár szemé-
lyesen veszi át a díjakat szeptem-
ber 19-én. Ezt követően a Django 

című filmet vetítik, majd a Julia 
című alkotást láthatják a nézők, 
amely az Oscar-díjat hozta meg 
Vanessa Redgrave számára. 

A Kitekintő szekcióban 
olyan filmcsemegéket láthat 
a közönség Miskolcon, mint 

a Cannes-ban Arany Pálmát 
nyert Élősködők, de itt debü-
tál az Oscar-díjas Deák Kris-
tóf Foglyok című új, egész es-
tés filmje is. A kisjátékfilmes 
versenyprogramban idén har-
minckét művel találkozhat-
nak a nézők. A szelekció egyik 
sztárfilmje Guy Nattiv ameri-
kai alkotása, a Skin. Az alkotás 
idén elnyerte az Oscar-díjat. 

A Skin Magyarországon el-
sőként a Cinefest programjá-
ban látható. A CineFest idei 
zsűrielnöke a Locarnoi Film-
fesztiválon egy Arany és két 
Ezüst Leopárd-díjat nyert, vi-
lághírű Denis Côté. A kana-
dai rendező mellett többek 
között Müller Péter Sziámi is 
helyet kapott a zsűriben.

Plakátkiállítás nyílik szep-
tember 14-én 15 órakor a 
Művészetek Házában a 120 
éves Herman Ottó Múze-
um gyűjteményéből a Cine-
fest Miskolci Nemzetközi 
Filmfesztivál kísérőren-
dezvényeként.

Pop-up és 120 év – szokat-
lan páros, mintha egy sétapál-
cás aggastyán hirtelen szaltót 
ugrana a főutcán! Reméljük 
nincs igazunk abban, hogy a 
múzeum szóhoz sokan a be-
zártság, ódon mozdulatlan-
ság, poros és unalmas tör-
ténetek képeit asszociálják. 
Ha mégis így volna, muszáj 
előállnunk, felbukkannunk, 
szokatlan helyszíneken meg-
mutatkoznunk és lehető-
leg könnyedén, vonzón, be-
fogadhatón, szóval pop-up! 
Részünkről nem különösebb 
attrakció mindez, hiszen mi 
tudjuk és ismerjük, hogy 
mennyi bizsergető érdekes-
ség, kivételes szellemi kaland 
és a legszebb szavaknál töb-
bet mondó tárgy halmozó-
dott fel 120 év alatt a Herman 
Ottó Múzeum gyűjteménye-
iben. Imádjuk például a gyö-
nyörű moziplakátjainkat: iz-
galmas látványt nyújtanak 

érdekes-ismerős nevekkel, vi-
lágsztárokokkal, színekkel és 
karakterekkel. Még az is elő-
fordulhat, hogy maga a pla-
kát lényegében jobb, mint a 
film… - a kiállításhoz készült 
leporelló e sorokkal ajánlja a 
látogatók figyelmébe az idén 
alapításának 120. évfordulóját 
ünneplő Herman Ottó Mú-
zeum a 16. Cinefest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivál ke-
retében megnyíló „Jobb, mint 
a film” című tárlatát.

A Herman Ottó Múzeum 
Történeti Tárának dokumen-
tációs gyűjteményei mintegy 
háromszáz darab mozipla-
kátot és hatszáz darab mo-
ziműsort tartalmaznak. A 
plakátok jelenleg több gyűj-
teményi egység részét képe-
zik, illetve jelentős részben 
még leltározatlanok, így pon-
tos adatokkal csak a teljeskö-
rű muzeológiai feldolgozás 
után fogunk rendelkezni.

Szeptemberben a gyűjte-
mény darabjaiból nyílik kiál-
lítás a Művészetek Házában. 
A tárlatba kizárólag filmpla-
kátokat – azok grafikai érté-
ke alapján -  válogattak be a 
múzeum munkatársai. 

Bizonyos szempontból egy 
szokatlan kiállításról van szó: 

egy ún. Pop-up kiállításról. A 
megnevezést azokkal a kiállí-
tásokkal kapcsolatban szokás 
alkalmazni, melyek a látoga-
tók előtt szokatlan helyszí-
neken, a megszokottól eltérő 
tartalommal jelennek meg. A 
múzeum most kilép saját fa-
lai közül, és a Cinefesten ál-
lítja ki kincseit. 
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A Rolling Stones szaxofonosa is érkezik a CineFestre 

Több mint 230 millió fo-
rintból újult meg a Művé-
szetek Háza és a Csodama-
lom Bábszínház. 

Szeptember 13-án elkez-
dődött hazánk legnagyobb 
filmfesztiválja, a 16. Miskolci 
Cinefest Nemzetközi Film-
fesztivál. Az esemény alkal-
mával több mint százhúsz 
alkotást mutatnak be a nagy-
közönségnek. A kiváló prog-
ram mellett külön érdekesség 
a rendezvénynek otthont adó 
Béke-Art, Uránia és Zukor 
termek megújulása: a fejlesz-
téseknek köszönhetően im-
már kényelmesebb és szebb 

környezet fogadja a fesztivál 
látogatóit, a külföldi és hazai 
filmbarátokat.

Az elmúlt tizenhat évben a 
CineFest Miskolci Nemzet-
közi Filmfesztivál hazánkban 
és külföldön is Magyarország 
legismertebb filmfesztiváljá-
vá vált. Minden év szeptem-
berében a világ filmtermésé-
nek legfrissebb, legértékesebb 
filmjeivel találkozhat a film-
szakma és a nézők a verseny-
programban, melyek mind-
egyike hazai premier. Az első 
fesztiválokat még a Kossuth 
Moziban rendezték, 2009-től 
immár tíz napra minden év-
ben a Művészetek Házát töltik 

meg filmvetítésekkel és prog-
ramokkal, ahol a két klasszi-
kus artmoziterem (Béke-Art 
és Uránia) mellett a premi-
ereket a patinás Pressburger 
teremben tartják. 2017 óta 
pedig a Csodamalom Báb-
színház is a program része a 
filmművészet legendás ma-
gyar alakjáról, Adolf Zukorról 
elnevezett Zukor termével.

Az előző évben átadott fej-
lesztések igazán most érezte-
tik hatásukat, hiszen a Cso-
damalom Bábszínház is a 
Cinefest szerves részeként 
felújított nézőtérrel, kényel-
mes és új székekkel, valamint 
újonnan kialakított moziter-
mekkel várják a fesztivál lá-
togatóit. A Művészetek Házá-
ban az Uránia és a Béke-Art 
terem nézőtéri székeit cserél-
ték ki újakra, de felújították a 
mozitermek padlóját is.

A beruházás 100 %-os tá-
mogatással, az Európai Unió 
és a Magyar Állam hozzájá-
rulásával, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósult 
meg. A támogatás összege 
bruttó 236,5 millió Ft volt.

Megújult mozitermek  
fogadják a Cinefest látogatóit

Jobb, mint a film



A Miskolci Nemzeti Színház alapos előkészítő mun-
ka után megállapodott a MIHŐ Kft.-vel az épülete-
gyüttes távhőszolgáltatásra csatlakozásáról. Ezzel a 
Miskolci Nemzeti Színház a 2020-as színházi évad 
kezdetére teljes egészében a város távhőszolgáltató-
jától kapja a közel 60%-ban megújuló, geotermikus 
energia alapú hőenergiát.

A fejlesztés eredménye
ként az egyedi földgáztüze
lés kiváltásával, éves szin
ten újabb jelentős, többszáz 
tonna mennyiségű káros
anyagkibocsátástól szaba
dul meg Miskolc, ami hoz
zájárul a klímavédelemhez 
és a város levegőminőségé

nek további javulásához. A 
széndioxid (CO2) kibocsá
tás csak a színház esetében 
például 243 tonnával csök
ken évente!

Miskolc belvárosában így 
a Miskolci Nemzeti Színház 
lesz a legnagyobb távhőfel
használó: 6 épületből álló 

épületegyüttesében össze
sen 62 000 légköbméter te
ret kell kifűteni, valamint a 
színészlakások és az előadó
terekhez tartozó helyiségek 
melegvízfelhasználása is 
5 m3/nap körül várható. Ez 
megfelel egy kisebb város
rész távhőigényének.

A Miskolci Nemzeti Szín
ház amellett, hogy a vidék 

legnagyobb színháza, a leg
inkább környezetkímélő is: 
az épületegyüttes villamos
energiaellátásának közel 
kétharmadát már jelenleg is 
a város által újrahasznosított 
Bogáncs utcai hulladékle
rakón épített naperőműből 
kapja, és a 2020as évadtól 
a fűtés és melegvíz is nagy
részt zöldenergia alapú lesz.

Miskolci Napló10 Közélet

Hirdetés

MIHŐ – 50 éve a lakosság szolgálatában – 3. rész

A rendszerváltás a táv-
hőszolgáltatás területén is 
jelentős változásokat ho-
zott, a megyei központosí-
tott távhőrendszerek a helyi 
önkormányzatok tulajdoná-
ba kerültek. 1992-ben Bor-
sod-Abaúj-Zemplén me-
gyében is megkezdődött a 
BORSODTÁVHŐ felszámolása, a 
és önkormányzati hatáskörbe 
került a távhőrendszerek mű-
ködtetése.

ÁTALAKULÓ  
TULAJDONVISZONYOK

1992. október 1-jén Mis-
kolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata megalapította a 
Miskolci Hőszolgáltató Válla-
latot, amely 1996. január 1-jén 
korlátolt felelősségű társa-
sággá alakult.

A Tatár utcai Fűtőmű az 
1980-as évek végétől az 
LKM-BORSODTÁVHŐ közös vál-
lalataként működött.

1994-ben az Lenin Kohásza-
ti Művek (LKM), illetve jogutód-
ja felszámolása kapcsán a 
Miskolci Önkormányzat meg-
vásárolta a Miskolci Fűtőmű 
Kft.-t, amely 1999 decembe-
rében beolvadt a MIHŐ Kft.-be, 
biztosítva ezzel a hőtermelés 
és hőelosztás feladatainak 
egységes irányítását.

ÁLLAMI ÁRTÁMOGATÁS  
MEGSZÜNTETÉSE, CSÖKKENŐ 
FIZETŐKÉPESSÉG

Az 1990-es évek elején, a 
rendszerváltással vált először 
láthatóvá a munkanélküliség. 
Miskolc és vonzáskörzetének 
több tízezer munkavállaló-
ját foglalkoztató nagyüzemek 
– például LKM, DIGÉP, Drót-
művek, Borsodi Szénbányák 
– felszámolása, a munkavál-
lalók elbocsátása súlyos kö-
vetkezményekkel járt. A mun-
kanélküliség nagymértékben 
meghatározta a lakosság fize-

tőképességét, befolyásolta a 
díjfizetési hajlandóságot. Sőt, 
korábban a távhőszolgáltatás 
díját állami ártámogatással 
egészítették ki, amely 1991. 
október 1-jétől minden átme-
net nélkül megszűnt. Az ártá-
mogatás elvonása a távhődíj 
áremelkedését, növekvő kint-
lévőség állományt és likviditá-
si problémát hozott.

A jelentősen emelkedő táv-
hőárak miatt elkezdődtek a 
távhőszolgáltató rendszerről 
történő leválások. Kezdetek-
ben egyedi közületek váltak 
le, majd néhány, műszakilag 
és hőtechnikailag függetle-
níthető lakóépület is. Később 
Miskolc önkormányzata kör-
nyezetvédelmi okok miatt a 
további leválásokat csak kör-
nyezetkímélő megoldások al-
kalmazása és egyéb feltételek 
teljesülése esetén engedé-
lyezte.

LÉTREHOZTÁK A KÖZPONTI 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT

A Miskolci Hőszolgáltató Vál-
lalat felismerte a lakosságra 
nehezedő szociális problémá-
kat. A számlázással és díjfi-
zetéssel összefüggésben – a 
Szemere u. 15. szám alatt talál-
ható központi irodaépületben 
– külön befizetőhelyet alakítot-
tak ki. A MIK Vállalat az 1990-es 
évek elején kezdte meg érté-
kesíteni az addig állami keze-

lésben lévő lakásokat, ami mi-
att többszörösére duzzadt a 
lakóváltozással kapcsolatos 
ügyintézés, a lakásvásárláshoz 
szükséges igazolások kiadása. 
Ezen időszakban építették be 
nagy számban a lakások egye-
di melegvíz felhasználásának 
mérésére szolgáló vízórákat is, 
ami szintén nagymértékben 
növelte az intézendő ügyek 
számát.

Többek között ezek indokol-
ták 1993. január 1-jétől a köz-
ponti ügyfélszolgálati csoport 
létrehozását.

Az 1993. évi szociális tör-
vény létrehozta és az önkor-
mányzat hatáskörébe utalta a 
lakásfenntartási támogatást, 
amely a nehéz anyagi hely-

zetbe került fogyasztók távhő-
díjfizetését kívánta segíteni.

SZOLGÁLTATÁS TISZTÁN  
FÖLDGÁZ ALAPON

Az 1990-es évek végére fel-
számolásra kerültek a szén- 
és olajtüzelésű kazánházak, a 
hőtermelés már tisztán föld-
gáz alapon történt. Ez tette le-
hetővé a hőtermelés nagyfo-
kú automatizálását, a kisebb 
kazánházak kezelő nélküli táv-
működtetését. 

Diósgyőr és Bulgárföld vá-
rosrészben a távfelügyelt hő-
központok már számítógép 
segítségével biztosították a 
fűtést és a használati meleg-
vizet. Miskolc egyéb területein 
sziget üzemű kazánházak szol-
gálták ki a fogyasztói igényeket.

AZ ELSŐ MEGÚJULÓ ENERGIA 
A város távhőszolgáltató-

ja felismerte, hogy a jövő útja 
a megújuló energiák alkalma-
zása. Ennek első lépéseként a 
MIHŐ Kft. pályázat útján elnyert 
támogatással 1996-ban a Futó 
utcai kazánház telephelyén 
100 m2 felületű napkollektor-
rendszert létesített. A beren-
dezés a Hejőcsaba lakótelep 
használati melegvíz-ellátását 
szolgálta, alapvetően a nyári 
hónapokban. 

A 90-es évek változása-
it mintegy keretbe foglalta az 
1998. évi XVIII. sz. távhőtörvény, 
mely első alkalommal szabá-
lyozta törvényi szinten a szak-
ma működési feltételeit.

1989 – 1999
Kedves Olvasónk! Játékra hívjuk!

A MIHŐ Kft. működésé-
nek 50. évfordulója alkal-
mából 2019. augusztus 
31-ével cikksorozatot in-
dított, amely tízéves sza-
kaszokban mutatja be a 
miskolci távhőszolgálta-
tást. Az öt héten át meg-
jelenő írásokat azért is 
érdemes figyelemmel kí-
sérni, mert a sorozat vé-
gén, 2019. október 5-én 
játékot hirdetünk, ame-
lyen a szerencsés részt-
vevő 4 személyes vacso-
rameghívást nyerhet.
További információ játé-
kunkról a www.miho.hu ol-
dalon.

1999. július 6. Déli Hírlap
EGYESÜLŐ TÁVHŐCÉGEK (Szaniszló Bálint)
Költségmegtakarítást is vár az önkormányzat

„Megkezdődött a borsodi megyeszékhely távvhőszolgál-
tató rendszerének szervezeti átalakítása. Az önkormány-
zat megbízott egy budapesti szakértői céget a távhőszol-
gáltatás átvilágításával. Ebben első helyet foglal el, hogy 
a Miskolci Hőszolgáltató Kft.-t és a Miskolci Fűtőmű Kft.-t 
beolvadással össze kell vonni. A jelenlegi – lassan elavult 
és költséges – fűtőművet is ki kellene váltani olyan komp-
lexummal, amely a hőszolgáltatás mellett villamos energi-
át is termelne, amelynek értékesítéséből származó bevétel 
csökkenthetné a költségeket.”

Kedves Olvasónk!
Jövő héten a miskolci 
távhőszolgáltatás 1999 
- 2009 közötti időszakát 
mutatjuk be. Tartson ve-
lünk akkor is!

Futó utcai napkollektorrendszer

Az első ügyfélszolgálati iroda a Szemere utca 15. sz. alatt

1999. december 8. Déli Hírlap
A Napból élünk Miskolcon is
KOLLEKTOR MINDENHOL
Százezrekbe kerül, mégis megtérül(het)

„Derűlátásra ad okot az, hogy a Miskolci Hőszolgáltató 
(Mihő) Kft. hejőcsabai kazánházának udvarán, ez év márci-
usában üzembe helyezett (kiegészítő) napkollektor telep, 
az eddig eltelt nyolc hónap alatt, a mintegy 61 kilowattóra 
hőenergia segítségével 1500 köbméternyi használati me-
legvíz előállítását tette lehetővé – mondta Tanka Sándor, a 
11 miskolci kazánházat működtető MIHŐ Kft. üzemvezetője.”

ZÖLDENERGIÁRA VÁLT  
A SZÍNHÁZ Az ADOKSAN Hungary Kft. (1171 

Budapest, Czimra Gyula u. 17.) ké
relmére, a Miskolc Déli Ipari Park 
0130/14 hrsz. alatti ingatlanon terve
zett alumínium olvasztó üzem léte
sítése kapcsán, a területi környezet
védelmi hatóságnál (B.A.Z. Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási Hi
vatala Környezetvédelmi és Termé
szetvédelmi Főosztály – 3530 Miskolc, 
Mindszent tér 4.) előzetes vizsgálati el
járás van folyamatban.

Az eljárással kapcsolatos kérelem, 
dokumentáció, valamint mellékletei 
– előzetes egyeztetést követően – 2019. 
szeptember 30ig megtekinthetők a 
B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Mis
kolci Járási Hivatala Környezetvédel

mi és Természetvédelmi Főosztályán 
(Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), vala
mint Miskolc Megyei Jogú Város Pol
gármesteri Hivatala Építési és Környe
zetvédelmi Osztályán (3525 Miskolc, 
Városház tér 8. sz.) – ügyfélfogadási 
időben, továbbá a http://emiktf.hu/
Ugyfelinf/engedelyek/lista.html inter
netes oldalon BO08/KT/08668/2019. 
számon.

A telepítés helyével kapcsolatos ki
záró okokra, a környezeti hatásvizs
gálat szükségességére, továbbá a kör
nyezeti hatástanulmány tartalmára 
vonatkozóan írásbeli észrevételt 2019. 
szeptember 30ig közvetlenül a Kör
nyezetvédelmi Hatósághoz lehet be
nyújtani.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY



Remek rajtot vett a bajnok-
ságban a Miskolci Vízilabda 
Club, hiszen az első fordu-
ló, idegenbeli sikere után, 
hazai medencében is győzni 
tudott. A miskolci versenyu-
szodában Pécs csapata volt 
az ellenfél, és egy látványos 
gólokat hozó, küzdelmes ta-
lálkozón, végül megérdemelt 
hazai siker született. 

A miskolci együttes kezd-
te a szezon első hazai baj-
nokiját, de az első találatot 
a pécsi csapat érte el. Az el-

lenakcióból rögtön sikerült 
az egyenlítés, Stojanovic lö-
vése még kipattant, de Nagy 
Ádám ismétlését már csak a 

háló fogta meg. Gólgazdag 
első negyeddel szórakoztat-
ták a csapatok a publikumot, 
összesen nyolc találat esett, 
egyenlő elosztásban. 

Az első hazai bajnokiját tel-
jesítő Eduardo Manzi, csapa-
tunk új igazolása alaposan ki-
tett magáért, az olasz tehetség 
öt gólig jutott. A második ne-
gyedet 1-0 ra, a harmadikat 
pedig 4-1 re nyerve ellépett 
ellenfelétől a miskolci csapat. 
Többgólos előnyét magabizto-
san őrizte az MVLC, és így iga-
zi veszély már nem fenyegette 
Vidumanszky László együtte-
sét, ugyanis a 4-4-es döntetlent 
hozott a záró negyed, így pedig 
magabiztos hazai sikerrel mu-

tatkozhatott be csapatával az 
új miskolci vezetőedző. PAN-
NERGY Miskolci Vízilabda 
Club – PVSK  13-9. 

– A nemzetközi szereplés-
re is oda kell majd figyelnünk, 
arra is legyen nekünk ez a 
mérkőzés tanulság. Ott sem 
lesznek gyenge ellenfelek, szo-
ros mérkőzésekre számítunk, 
ezért örülök, hogy ilyen mér-
kőzést tudtunk játszani – érté-
kelte a mérkőzést Vidumansz-
ky László, a Pannergy-MVLC 
vezetőedzője. A miskolci ve-
zetőedző nyilatkozatában arra 
utalt, hogy a hétvégén már 
Máltán szerepelnek a miskolci 
pólósok az Európa Kupa első 
csoportkörében. 

Hazai rendezés, elsöprő 
DVTK siker – így összegezhe-
tő a Miskolcon lebonyolított 
veterán birkózó országos baj-
nokság. A négy diósgyőri in-
duló összesen hat aranyérem-
mel zárta a veterán ob-t. 

Töretlen népszerűségnek 
örvend, ezúttal is komoly ver-
senyzői létszámmal rendezték 
meg a veterán birkózó ob-t. A 
versenyen négy diósgyőri ve-
terán birkózó lépett szőnyeg-
re, kötött és szabadfogásban. 
A diósgyőri birkózók elnö-
ke, Szinay Attila nyitotta meg 
a 35 és 60 év közötti verseny-
zők seregszemléjét, kihangsú-
lyozva: a veterán birkózás na-
gyon fontos tényező, hiszen a 
mostani utánpótlásnak adják 
át tudásukat. A DVTK indulói 
közül először a 88kg-os súly-
csoportban, a D életkori kate-
góriában szereplő Sipeki Ká-
roly lépett szőnyegre. Először 
ráijesztett picit ellenfele, mert 
kékmezes ellenfele 4 pontot 
kapott azért az akcióért. Ám 
ezek után azonban már a di-

ósgyőri birkózó öregfiú uralta 
a történéseket, aki ezek után 
gyors, magabiztos győzelmet 
könyvelhetett el. Az ő és a csa-
pattársai esetében is érezhető 
volt, hogy senki sem szívesen 
birkózik a remek technikájú és 
fizikumú diósgyőri veteránok 
ellen. Sipeki Károly a kötött-
fogást megnyerte, a szabadfo-
gásban második lett. Lakatos 
Győző 88kg-ban E kategóri-
ában megnyerte a kötött és 
szabadfogást, csak úgy mint a 
plusz 130 kg-ban induló Kosik 
János. Juhász Sándor képvisel-
te a diósgyőrieket a 78 kg-os 

súlycsoport E kategóriájában 
és kötöttfogásban arany, sza-
badfogásban pedig ezüstérem 
lett teljesítménye jutalma. 

A Diósgyőri BC-DVTK ver-
senyzőinek eredményei: 
A-kategória, +130 kg: kötött- és 
szabadfogás: 1.Kosik János 
D- kategória, 88 kg, kötöttfogás: 
1. Sipeki Károly. Szabadfogás: 2. 
Sipeki Károly 
E-kategória, 78 kg, kötöttfogás: 
1. Juhász Sándor. Szabadfogás, 
88 kg: 2. Juhász Sándor 
E-kategória, 88 kg, kötött- és 
szabadfogás: 1. Lakatos Győző.
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SIKERES BAJNOKI RAJT

Guzi Blanka megnyerte a 
budapesti öttusa világbaj-
nokság laser run verse-
nyét. 

A miskolci Swimming 
Penthatlon Club fiatal tehet-
sége a juniorok között ver-
senyzett, Haraszin Linda pe-
dig negyedikként ért célba, 
de csapatban szintén a do-
bogó legfelső fokára állhat-
tak a miskolci fiatalok.

A végül egyéni és csapat 
aranyat hozó laser run ver-
senyszám előtt, a budapes-
ti olimpiai kvalifikációs vi-
lágbajnokság nyitányaként 
Blanka pályafutása első fel-
nőtt vb-jét egy ötödik he-

lyezéssel kezdte Simon Sa-
roltával a váltók versenyén. 
A váltók után pedig a felnőtt 
egyéniben is elindulhatott 
az év korosztályos öttusázó-
jának választott miskolci te-
hetség, ahol nagyot küzdött, 
de nem sikerült bejutnia az 
egyéni felnőtt döntőbe. Ám 
a világbajnokság pénteki 
versenynapján, a juniorok 
között már egyeduralkodó 
volt Guzi Blanka és egyé-
ni, valamint csapatarannyal 
gyarapodott éremkollekció-
ja. Szintén a miskolci öttusa 
és úszó klub neveltje, Kozma 
Réka egyéniben a nyolcadik, 
csapatban pedig a második 
helyen ért célba.

Szombaton a 10. jubileu-
mi Fehérkőlápa Hillclimb 
hegyikerékpáros és futó 
verseny, vasárnap pedig a 
3. Bükk Kupa kerékpárver-
seny várt az érdeklődőkre. 

A bükkszentkereszti Kis-Dél 
tető kilátójánál, varázslatos pa-
norámát adó céllal, futók, vala-

mint kerékpárosok vettek részt 
a HOTE Sport Egyesület szer-
vezésében megrendezett 10. 
Fehérkőlápa Hillclimb Hegyi-
kerékpáros és Terepfutóverse-
nyen. 10 km hosszú, 450 méter 
szintkülönbségű pálya várt a 
szép számú rajthoz állókra, akik 
a verseny történetében először 
tömegrajttal vágtak a távnak. 

A 3. Bükk Kupa elneve-
zésű, országúti kerékpáros 
hegymászáson ezúttal is 
sokan vettek részt. A szer-
vezők külön díjazták az or-
szágúti és a hegyikerékpár-
ral rajthoz állókat, csak úgy 
mint a szombati verseny 
esetében, életkori kategóri-
ákra bontva. 

A jávorkúti célban a befu-
tókat követően, jött az ered-
ményhirdetés, ahol hegyi-
kerékpáros elit kategóriát és 
leggyorsabb miskolci indu-
lóként, Miskolc város külön-
díját Magicz Dávid nyerte, ő 
a hétvége mindkét versenyét 
teljesítette. – A Fehérkőlápa 
Hillclimbon harmadik let-
tem, majdnem második. Le-
het, hogy épp azért maradt 
még bennem tartalék, hogy 
a Bükk Kupát megnyerjem – 
nyilatkozta Magicz Dávid, a 
HOTE SE kerékpárosa. 

Benczés Miklós veszi át 
Tajti József posztját, szer-
dától ő a DVTK sport-
igazgatója. A szakem-
ber legutóbb regionális 
igazgatóként dolgozott a 
klubban, pozíciója kibővül 
sportigazgatói feladatok-
kal is.

A klub hivatalos honlap-
ján közölte: „Benczés Mik-
lóst minden DVTK-szur-
koló jól ismerheti, hiszen 
hét éven keresztül dolgo-
zott a diósgyőri utánpótlás-
ban, majd egy fél évtizeden 
keresztül az egymást vál-
tó vezetőedzők stábjában, 
mígnem 2010-ben az ő ve-
zetésével jutott vissza az él-

vonalba a DVTK. Később 
úgyszintén vezetőedzőként 
irányította a felcsúti és a 
mezőkövesdi csapatot, ösz-
szesen 103 alkalommal ült 
a kispadon az élvonalban. 
A legújabb feladat sem is-
meretlen számára, hiszen 
2016-2017-ben már betöl-
tötte ezt a posztot Diósgyőr-
ben” – zárul a közlemény.

Az új vezetőedző, Marcell 
Rodman irányítása alatt, a 
legjobb teljesítményt nyújt-
va nyerte meg utolsó felké-
szülési mérkőzését a DVTK 
Jegesmedvék. 

Az ellenfél egy bajnoki ri-
vális, a TIPSPORT Liga újon-
ca, Nagymihály együttese 
volt. A piros-fehérek az első 
harmad után már dominál-
ták a mérkőzést és magabiz-
tos 5-1-es győzelmet értek el. 

A Jegesmedvék az első 
harmad 13. percében, em-
berelőnyből szerezték meg a 
vezetést, miután Dudas okos 
átadását Beauvillier a hálóba 
ütötte, 1-0. Azonnal visszatá-
madtak a nagymihályi vendé-
gek, ami eredményt is hozott, 
Chalupa még ugyanabban a 

percben egyenlített. A II. har-
mad negyedik percében újra 
a hazaiaknál volt az előny, 
David Rodman okos átadását 
Ross váltotta gólra, 2-1. Bár 
az eredmény nem változott a 
középső játékrészben, de már 
ekkor átvette az irányítást a 
miskolci együttes, aminek 

a záró 20 perc során meg is 
lett az eredménye. Kettő per-
ce tartott mindössze a játék a 
harmadik harmadban, ami-
kor Galanisz találatával már 
3-1-re vezettek a Medvék, 
akik a folytatásban a játék 
minden elemében jobbnak 
bizonyultak ellenfelüknél és 

végül 5-1-re legyőzték Nagy-
mihály csapatát. 

- Úgy vélem igazán erős ka-
raktert mutattunk ezen a mecs-
csen. Még nem sikerült teljesen 
megfejtenünk, hogy mi okozta 
a hullámzást eddig a játékunk-
ban, de annál jobban örülök 
neki, hogy utolsó felkészülé-
si mérkőzésünkön, ezt már si-
került kijavítanunk. Az engem 
nagyon zavaró teljesítményin-
gadozás tehát eltűnt, egyénileg 
jó teljesítményt nyújtottunk, de 
csapatként még nem vagyunk 
teljesen összeforrottak. Ám 
ezen a területen is léptünk elő-
re, így a bajnoki rajtra további 
előrelépést tettünk – összegezte 
a mérkőzést és egy picit a fel-
készülést is Marcel Rodman, a 
DVTK Jegesmedvék vezető-
edzője. 

Győzelemmel zárták a felkészülést

Két arany  
Guzi Blankától

KÉT KERÉKPÁRVERSENY  
EGY HÉTVÉGÉN

Újra Benczés  
a sportigazgató

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

MiREND-SEC KFT.

Tevékenységek:

l  Létesítmények őrzése  
és vagyonvédelme

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

l  Kamera- és  
riasztórendszerek  
felülvizsgálata, tervezése  
és üzemeltetése

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

l  Rendezvények teljes körű 
biztosítása
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A 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:

VILLANYSZERELŐ
FELADATOK

•  Üzem területén található termelő berendezések állapotának folyamatos figyelése, hibák javítása
• Általános villanyszerelési feladatok ellátása
• Berendezések, gépek üzemzavar elhárítása, villamos problémák megoldása
• Gépek elektromos karbantartása, elektromos hibaelhárítás
•  Villamos kapcsolási rajzok olvasása, dokumentációk kezelése, napi tevékenységek ügyintézése
• Új gépek telepítése
• Megelőző karbantartás a karbantartási tervnek megfelelően

FESTŐ (JÁRMŰFÉNYEZŐ)
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

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

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

Az akció érvényes: 2019. 09. 14-től 2019. 09. 20-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

Apróhirdetés
Szülőként szívesen segítenél más kis-
gyermekes családoknak? Itt a helyed a csa-
patunkban!  06-30/386-5885, miskolciott-
honsegitunk1@gmail.com
A Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány 
önkéntes segítőket keres. Jelentkezz ná-
lunk!  06-70/521-0913,   miskolciotthonse-
gitunk1@gmail.com
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar to no-
zás, lambé riázás, filagóriák, elő tetők, kerí-
tések, kerti házak és egyéb famunkák ké-
szítése; 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 nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium), garázskapuk cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolás-
technikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.
hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru-
ház I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 
9–12 óráig.
Nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot és korábban ács mellett dolgozó se-
gédmunkást keresek Miskolc és környéké-
re, nem csak tetőn végzendő munkákra. 
Tel.: 06-20/460-6775.



Az Ismerős Arcok zenekar 
szeptember 22-én újból Mis-
kolcon lép fel. Ezúttal Hejő-
csabán, a Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház parkjában 
koncerteznek. A rendezvény 
tökéletesen illeszkedik az 
idei 20 éves jubileumi kon-
certturné sorozatba. Interjú 
Nyerges Attilával, a zenekar 
énekesével. 

– A zenekar országos is-
mertségnek örvend, pedig a 
csapat zenéjét ritkán játsszák 
a rádiókban. Honnan ismerik 
a rajongók a zenéteket? Mi a 
titka a média ellenszél ellené-
re az ismertségeteknek, sikere-
iteknek? 

– Ez szerencsére ma már 
nem teljesen van így. Korábban 
tényleg nem játszották a zenén-
ket, viszont a közelmúltban vál-
tozás történt e tekintetben, és 
az elmúlt időszakban már a Pe-
tőfi, a Kossuth főadók mellett a 
Rock FM, a Karc FM és szám-
talan vidéki rádió is felvette a 
dalainkat a műsorkínálatába. 
Ehhez mindenképpen szüksé-
ges, hogy a rádió ne csak keres-
kedelmi célokat szolgáljon, ahol 
a dalokat selector válogatja, ha-
nem önálló zenei szerkesztők-
kel is rendelkezzenek, akik jó 
füllel veszik észre az értékes, 
hallgatható műfajban dolgozó 
előadókat is. Az Ismerős Arcok 
egyébként 20 év alatt több ezer 
koncertet adott, elkészített 11 
albumot és 5 DVD-t, így nem 
mondhatjuk, hogy ismeretle-
nek lennénk a magyar zenei 
életben. 

– A magyar kultúra napján 
a kultúrateremtő tevékenysé-
ged elismeréseképpen Államtit-
kári Elismerő Oklevelet kapták 
Fekete Pétertől, az Emberi Erő-
források Minisztériumának 
kultúráért felelős államtitká-
rától. Nem megszokott dolog, 
hogy egy rocker ilyen kitünte-
tést kap. 

– Mindenképpen megtiszte-
lő, hiszen egy ilyen elismerés-
ben benne van a húsz évünk 
minden öröme és bánata, 
munkája és erőfeszítése, min-
den megtett kilométere, a sok 
százezer könnyes és ragyogó 
szempár, valamint a szűnni 
nem akaró taps is.

– Vajon Fekete Péter rajongó? 
Volt már Ismerős Arcok koncer-
ten?

– Minden bizonnyal igen, 
hiszen szinte ismerősként üd-
vözölt a díjátadó ünnepségen. 
Nagy felelősség egy politikus-
nak úgy átadni egy elismerést, 
hogy azt sem tudja kinek és 

miért adja. Biztosra vesszük, 
hogy az államtitkár úr alapo-
san “felkészült” belőlünk. Sze-
rencsére mára már nem ciki, 
hanem inkább menő dolog, ha 
valaki Ismerős Arcokat hallgat.

– Úgy hírlik, a koncertek előt-
ti feltöltődés része az elvonulás 
olyan helyre, ahol még térerő 
sincsen. 

– Igen, gyakran szeretek a 
családi tanyán, egy gyógyfür-
dőben, vagy éppen egy törté-
nelmi borvidéken feltöltődni, 
pihenni és ráhangolódni a kö-
vetkező előadásra. De az sem 
ritka, hogy fakanalat ragadok. 
Elég jó szakács is vagyok, nem 
csak dal és szövegíró.

– Melyik volt az eddigi legem-
lékezetesebb koncertetek? Van-e 
valamiféle rituáléja, bevett szo-
kása a zenekarnak?

– Mindegyik koncert emlé-
kezetes marad, amit a húsz év 
alatt megéltünk, legyen az egy 
kis klub vagy egy több tízezres 
létszámú városnapi esemény, 

hiszen közben beutazzuk a 
Kárpát-medencét és csodá-
latosabbnál csodálatosabb 
helyszíneket és embereket is-
merünk meg. Számunkra ez 
jelenti a munkánk és küldeté-
sünk célját, valamint az, hogy 
nyomot hagyjunk magunk 
mögött. A rituálé többnyire az, 
hogy mindig megfogadjuk az 
öltözőben, hogy egy oltári jót 
zenélünk, ami így is szokott 
lenni... 

– Terveznek-e nem Kár-
pát-medencei koncertet az idén?

Az Ismerős Arcok muzsi-
kája elsősorban a Kárpát-me-
dencében talál értő fülekre. Az 
idei évben az országhatáron 
belül és a környező országok 
magyarlakta településein kon-
certezik a zenekar, de nem ki-
zárt, hogy a jövőben újból az 
Egyesült Államok vagy Euró-
pa olyan országai felé vesszük 
az irányt, ahol jelentős számú 
magyar közösség él és vár ben-
nünket.

Ismerős Arcok a Gárdonyiban 
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CINEMA CITY: 
Szeptember 12. csütörtök-18. szerda, 

naponta több időpontban – 100 
dolog | Aki bújt | A kis kedvencek 
titkos élete 2. | Angry Birds 2. – 
A film | Az – második fejezet | Az 
oroszlánkirály | Downton Abbey | 
Halálos iramban: Hobbs & Shaw | Jó 
srácok | Kópé | Támadás a Fehér Ház 
ellen 3. | Toy Story 4. (csak hétvégén) 
| Übergáz (csak szombaton) | Volt 
egyszer egy… Hollywood

KIÁLLÍTÁS:
Szeptember 14. szombat 15:00 Jobb, 

mint a mozi – plaktákiállítás, 
Művészetek Háza

Szeptember 19. csütörtök 16:30 Színek 
játéka, Szabó Lőrinc Idegennyelvi 
Könyvtár

Szeptember 20. péntek 15:00 Jiaodong 
– tradicionális kínai papírkivágások, 
Miskolci Galéria

KONCERT:
Szeptember 14. szombat 20:00 Petró 

Dalma, Avalon Ristorante
Szeptember 15. vasárnap 15:30-19:30 

Kerti jazz megint, Medvetalp Bistro
Szeptember 17. kedd 15:00 és 17:00 A 

mágikus klezmer, Thália-ház
Szeptember 18. szerda 19:00 Sky Fanatic, 

Népkerti Vigadó Kertmozi
Szeptember 19. csütörtök 20:00 Pély 

Barna, Helynekem
Szeptember 20. péntek 23:00 Kiscsillag, 

Helynekem
Szeptember 21. szombat Gulyás Szabina, 

Avalon Ristorante
Szeptember 22. vasárnap 19:00 Ismerős 

arcok, Gárdonyi Géza Művelődési Ház

EGYÉB:
Szeptember 11. szerda-15. vasárnap, 

naponta több időpontban, Hungária 
Nagycirkusz, Szentpéteri kapu 103.

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

Szeptember 14. szombat Fazola 
Fesztivál, Újmassa

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

11:00 CineFest Gyermeknap, Avasi 
Színházterem

20:00 The Dawn Wall, Szinva terasz
21:00 White Party, Black Tracy
22:00 Sikztah, Helynekem
Szeptember 15. vasárnap 9:00-12:00 

Vasútmodell- és makettbörze, VOKE 
Vörösmarty Mihály Művelődési Ház

Szeptember 17. kedd 19:30 Free To 
Rock – filmvetítés, Népkerti Vigadó 
Kertmozi

Szeptember 19. csütörtök 19:30 Pécsi 
szál – filmvetítés, Népkerti Vigadó 
Kertmozi

Szeptember 20. péntek 17:00 Hely-film-
történet, Weidlich-udvar

Szeptember 21. szombat 17:00 
Avasi kvaterka, több helyszínen a 
történelmi Kisavason

Hely-film-történet, Weidlich-udvar
20:00 Slam Poetry, Helynekem
21:00 Hollywoodi történetek – filmesek 

beszélgetése, Bortanya
Szeptember 21. szombat és 22. vasárnap 

10:00-17:00 Szüreti mulatság, Maya 
Játszópark

Szeptember 22. vasárnap Miskolci 
Termelői Nap, Erzsébet tér

Pressburger Terem  
(Művészetek Háza nagyterme)

Szeptember 14. szombat 14:00 Fényből 
fénybe, 16:00 Lüktetés, 18:15 
Szuvenír, 21:00 A világítótorony, 23:00 
Szellemvárosi antológia

Szeptember 15. vasárnap 14:00 A 
világítótorony, 16:00 Féltestvérek, 18:15 
A lelőhely, 21:00 Monos, 23:00 Szuvenír

Szeptember 16. hétfő 16:00 A lelőhely, 
18:15 Kontroll nélkül, 21:00 Teherán: a 
szerelem városa, 23:00 Monos

Szeptember 17. kedd 16:00 Teherán: a 
szerelem városa, 18:15 Jeanne, 21:00 
A mennyországnak kell lennie, 23:00 
Mr. Jones

Szeptember 18. szerda 16:00 A 
mennyországnak kell lennie, 18:15 
Saint Frances, 21:00 Gully Boy, 23:00 
Rambo V – Utolsó vér

Szeptember 19. csütörtök 15:45 
A rendszer, 18:30 Franco Nero 
díszelőadás, 21:00 Akik maradtak, 
23:00 Téli menedék

Szeptember 20. péntek 15:00 
George Lazenby – Őfelsége 
titkosszolgálatában, 18:00 Vadonvilág 
– Gróf Széchenyi Zsigmond nyomában, 
20:45 Foglyok, 23:15 Téli menedék

Szeptember 21. szombat 21:30 Élősködők

Zukor Terem  
(Csodamalom Bábszínház terme)

Szeptember 14. szombat 16:00 Jill Bilcock: 
Tánc a láthatatlannal, 18:30 Folyékony 
arany, 21:00 Chris, a svájci

Szeptember 15. vasárnap 16:00 Folyékony 
arany, 18:30 Léo Major: a félszemű 
fantom, 20:30 Lüktetés

Szeptember 16. hétfő 16:00 Féltestvérek, 
18:30 Szia A. I.! – Szerelem a jövőből, 
20:30 Diamantino

Szeptember 17. kedd 16:00 Kontroll 
nélkül, 18:30 Diego Maradona, 21:15 A 
bársonyos bőr

Szeptember 18. szerda 16:00 Jeanne, 
18:30 Pavarotti, 21:00 Diego Maradona

Szeptember 19. csütörtök 16:00 Pavarotti, 
18:30 Űrkutyák, 21:15 Gully Boy

Szeptember 20. péntek 16:00 Akik 
maradtak, 19:00 Csillagfény távolság, 
21:30 A rendszer

Szeptember 21. szombat 16:00 Csillagfény 
távolság, 18:30 Foglyok, 20:30 Gully Boy

Uránia Terem
Szeptember 14. szombat 16:00 Találkozás 

Bille August világhírű dán rendezővel, 
17:00 Hódító Pelle, 21:00 Kisjáték- 
és kísérleti filmek 2. blokk, 23:15 
Lótolvajok

Szeptember 15. vasárnap 13:00 Chris, a 
svájci, 15:00 Fényből fénybe, 17:00 
Legjobb szándékok, 20:30 Kisjáték- 
és kísérleti filmek 3. blokk, 22:30 Jill 
Bilcock: Tánc a láthatatlannal,

Szeptember 16. hétfő 16:00 Chris, a svájci, 
18:00 Léo Major: a félszemű, 19:00 
Kisjáték- és kísérleti filmek 4. blokk, 
21:15 A világítótorony, 23:30: Jill 
Bilcock: Tánc a láthatatlannal

Szeptember 17. kedd 15:00 Szia A. I.! – 
Szerelem a jövőből, 17:00 Diamantino, 

19:00 Kisjáték- és kísérleti filmek 5. 
blokk, 21:15 A lelőhely, 23:15 Léo 
Major: a félszemű

Szeptember 18. szerda 16:00 Jegyzetek 
dr. Halmay Béláról, 16:30 Muzskolc, 
17:00 CineNewWave (magyar rövid- 
és animációs filmek) 1. blokk, 19:00 
CineNewWave (magyar rövid- és 
animációs filmek) 2. blokk, 21:15 Mr. 
Jones, 23:30 Jegyzetek dr. Halmay 
Béláról és Muzskolc

Szeptember 19. csütörtök 14:30 Diego 
Maradona, 17:00 George Lazenby – 
Ki látta őt meghalni? 19:00 Cremonai 
hegedűk, miskolci zenészek, 21:15 
Jeanne, 23:30 Szia A. I.! – Szerelem a 
jövőből

Szeptember 20. péntek 10:30 Magyar 
Hollywood vetélkedő, 15:00 Pavarotti, 
17:30 Találkozás George Lazenby 
ausztrál színésszel, James Bond egyik 
megformálójával, 19:00 Inverse Everest, 
21:00 Free solo – Mászókötél nélkül

Szeptember 21. szombat 11:00 Vadonvilág 
– Gróf Széchenyi Zsigmond nyomában, 
21:00 A rendszer, 23:30 Akik maradtak

Szeptember 22. vasárnap 13:00 Élősködők
Béke Terem
Szeptember 14. szombat 15:30 15. 

Fesztiválok Találkozója, 17:00 Utolsó 
előtti ítélet, 20:00 Folyékony arany, 
22:00 Kisjáték- és kísérleti filmek 1. 
blokk, 0:00 Jegy a Holdra

Szeptember 15. vasárnap 16:00 Bessenyei 
100 – kerekasztal-beszélgetés, 16:40 
Egy magyar nábob, 18:25 Kárpáthy 
Zoltán, 20:00 The Return, 22:00 

Kisjáték- és kísérleti filmek 2. blokk, 
0:00 Szellemvárosi antológia

Szeptember 16. hétfő 10:00 Filmvásár 
– szakmai konferencia, 15:00 Jegy a 
Holdra, 17:00 Keserű igazság, 19:00 
Ütésváltás, 20:00 Lüktetés, 22:00 
Kisjáték- és kísérleti filmek 3. blokk

Szeptember 17. kedd 16:00 Monos, 18:00 
GulyásSzusi, 20:00 Féltestvérek, 22:00 
Kisjáték- és kísérleti filmek 4. blokk

Szeptember 18. szerda 13:00 Az Art-
Mozi Egyesület és a Mozisok Országos 
Szövetségének közös szakmai programja, 
16:00 A bársonyos bőr, 18:00 A mi 
Kodályunk, 20:00 Kontroll nélkül, 22:15 
Kisjáték- és kísérleti filmek 5. blokk

Szeptember 19. csütörtök 9:00 Az Art-
Mozi Egyesület és a Mozisok Országos 
Szövetségének közös szakmai programja, 
17:00 A Dargay Attila-díj jelöltjei, 18:00 
Teherán: a szerelem városa, 20:00 A 
First Farewell, 22:00 Saint Frances, 
0:00 CineNewWave (magyar rövid- és 
animációs filmek) 1. blokk

Szeptember 20. péntek 10:00 Az Art-
Mozi Egyesület és a Mozisok Országos 
Szövetségének közös szakmai 
programja, 16:00 Független és 
stúdiófilmek utómunkaigényei, 
18:00 Wilcox, 19:10 Találkozás Denis 
Côté kanadai rendezővel, 20:00 Akik 
maradtak, 22:00 Űrkutyák, 23:45 
CineNewWave (magyar rövid- és 
animációs filmek) 2. blokk

Szeptember 21. szombat 13:00 Űrkutyák, 
20:45 Téli menedék, 22:45 Saint 
Frances

PROGRAMOK

VETÍTÉSEK A CINEFEST NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁL ALATT

SZEPTEMBER 17. KEDD 
19:00 K. STOCKHAUSEN: 
HARLEKIN, KAREL DOH
NAL PANTOMIM ÉS KLA
RINÉT JÁTÉKA a Múzsák 
Kertje Alapítvány szervezésé-
ben, Játékszín

SZEPTEMBER 19. CSÜTÖRTÖK 
17:00 EGY ÓRA VERSEK 

KÖZT MŰVÉSZEINK 
TÁRSASÁGÁBAN, Játék-
szín

SZEPTEMBER 20. PÉNTEK 
20:00 LUXEMBURG GRÓ
FJA, Bemutató (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet, Nagyszínház

SZEPTEMBER 21. SZOMBAT 
17:00 KILÉPŐ, Játékszín

SZÍNHÁZI MŰSOR
Szeptember 17. – szeptember 21.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Szeptember 16. 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 (prog-
ramajánló) 18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin) 19:00 
Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (program-
ajánló) 19:25 Építech (építészeti magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Idő-
járás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Szeptember 17. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 
Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (program-
ajánló) 18:25 Sportpercek (sportmagazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-je-
lentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Mérkőzés 21:00 Miskolc Ma ism. (hír-
adó) 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Programpont ism. (programajánló) 21:25 Képújság

Szeptember 18. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlé-
se 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő maga-
zin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. 
(programajánló) 19:25 Generációnk (nyugdíjas magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (hír-
adó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Szeptember 19. csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlé-
se 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont 
(programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 
19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Kedvenceink (ál-
latbarát magazin) 19:40 Köztünk élnek ism. (portré) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 
Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Szeptember 20. péntek: 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 (program-
ajánló) 18:25 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:45 Egészségére (egészség-
ügyi magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont 
ism. (programajánló) 19:25 Forgószínpad. (színházi magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 
20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Szeptember 21. 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 22. 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

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában szeptem-
ber 15-én 17 órai kezdettel a szirmai római katolikus 
templomból közvetítik a Fájdalmas Szűzanya búcsút. 
Az ünnepi szentmisét bemutatja: Görbe József, kistar-
csai plébános.

Szeptember 15-én 15 óra-
kor tartják a Kálvária-kápolna 
búcsúját. Szintén vasárnap lesz 

a szirmai templombúcsú 11 
órától, 16-án ugyanitt szent-
ségimádási nap lesz, délután 

4-től mocorgós szentmise lesz 
a Millenniumi-teremben.

A Miskolc-Belvárosi Re-
formátus Egyházközség szer-
vez kirándulást Répáshutá-
tól a Gyertyán-völgyön át 
az üveghutákhoz. Találkozó 
szeptember 28-án 10.15-kor 
a Búza téren. Szabó Antal gö-

rögkatolikus atya lelkigya-
korlatot szeptember 26-29-
ig Sajópálfalán. Jelentkezni: 
0630/532-0177. Vasárnapon-
ként 11 órától tartják a Mis-
kolc-Belvárosi Evangélikus 
Gyülekezet gyermek hitokta-
tását, szívesen fogadják a je-
lentkezőket. 

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK



Halálos baleset történt 
a 3-ason

Egy menetrend szerint közlekedő autóbusz és egy személyautó üt-
között össze múlt pénteken a 3-as számú főúton Miskolc közelében. A 
balesetben a gépkocsit vezető férfi életét vesztette. A baleset Miskolc és 
Mályi között történt, a személyautó 73 éves miskolci sofőrje a helyszí-
nen meghalt. A busz utasai közül négyen megsérültek.   

Nyolcvanmilliót csaltak ki kokainnak hazudott liszttel 
Kábítószer-kereskedelem látszatával 103 millió forintot csaltak ki 

egy férfitól, aki azt hitte, részese az üzletnek és busás haszonra tehet 
szert. Szer helyett azonban csak liszt volt a kilós fóliacsomagokban. 
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda bűnszövetségben, 
üzletszerűen, különösen nagy kárt okozó csalás bűntett megalapozott 
gyanúja miatt folytat nyomozást F. László és társai ellen. A 36 éves férfi 
öt társával együtt 2019 júniusában és júliusában összesen 103 millió 
forintot csalt ki egy tokaji férfitól, akinek négyszeres anyagi haszonnal 
járó kábítószer-kereskedelmi ügyletet ajánlott. Első alkalommal, júni-
us 8-án Budapestre csalták a sértettet, akitől 15 millió forintot vettek 
át 60 000 kábítószernek beállított „bogyó” beszerzésére. A látszat ked-
véért F. László bűntársaival a drogvásárlást eljátszatta, amit közben te-
lefonon közvetített a tokaji férfinak. A második esetben, június 26-án 
egy külföldről érkező 180 milliós „drogszállítmány” éjszakai átvételét 
színlelték. Ez alkalommal – hogy a sértett figyelmét tompítsák – rá-
vették, hogy kábító hatású szert is fogyasszon. A profin megrende-
zett átadást a 37-es főúthoz szervezték. A tokaji férfi ekkor 45 millió 
forintot adott át, majd a közelben „megtalálták” a kábítószert, amit a 
bűnszervezet tagjai előre odakészítettek. Összesen 6 darab – egyen-
ként egy kilós – lefóliázott, lisztes csomagot állítottak össze, amiből 
a sértett előtt próbaadagot vettek, majd azt mondták, hogy az anyag 
100%-os tisztaságú kokain.

Rendőrkézen a gönci 
támadók 

Már őrizetben vannak 
azok a férfiak, akik gön-
ci otthonában rátámadták 

alvó áldozatukra. Rablás miatt folytat büntetőeljárást az Encsi Ren-
dőrkapitányság két 21 éves gönci férfival szemben. A gyanúsítottak 
szeptember 6-án késő este hatoltak be egy gönci családi házba, ahol 
bántalmaztak egy 66 éves férfit, akitől erőszakkal több tízezer forintot 
vittek el. A bejelentést követően a nyomozók azonosították, elfogták, 
majd két nappal később őrizetbe vették a bűncselekmény elkövetésé-
vel megalapozottan gyanúsítható férfiakat, akikkel szemben a hatóság 
előterjesztést tett letartóztatásuk ügyészi indítványozására.

Őrizetben az ózdi dílerek 
A rendőrök Ózdon fogták el azt a férfit, aki a megalapozott gyanú 

szerint kábítószert szerzett meg és adott tovább, főként helyi lako-
soknak. A 26 éves Cs. Márk helyi lakossal szemben kábítószer-ke-
reskedelem miatt folyik büntetőeljárás. A férfi elfogásáig kábítószert 
szerzett meg, majd továbbértékesítette azt, elsősorban környékbeli 
vásárlóinak. A díler elfogásához szervezett akcióban az Ózdi Ren-
dőrkapitányság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főka-
pitányság „Bükk” Közterületi Támogató Alosztály munkatársai vet-
tek részt. A házkutatást követően a nyomozók a férfit előállították a 
rendőrségre. 

A strandon lopott
A Miskolci Rendőrkapitányság befejezte abban az ügyben a vizsgá-

latot, amelyet egy nővel szemben folytatott, aki táskát lopott egy mis-
kolci strandról.  A 25 éves helyi nővel szemben lopás miatt folyt bün-
tetőeljárás. A nő június 9-én, egy miskolci strandon tulajdonított el 
egy őrizetlenül hagyott táskát, amiben személyes iratok, mobiltelefon 
és ruhák voltak.

Elfogták a szerszámtolvajokat
Fél napon belül azonosították és elfogták a rendőrök azt a három el-

követőt, akik a Mezőkeresztesi Önkormányzat tulajdonát képező mű-
helybe törtek be. A 19 éves helyi férfival, valamint fiatalkorú, szintén 
helyi társaival szemben lopás miatt folyik nyomozás. A két férfi szer-
számgépeket, festékeket és szerszámkulcsokat tulajdonított el a mű-
helyből. A rendőrök fél napon belül elfogták a gyanúsítottakat, akik 
beismerték bűncselekmény elkövetését. A házkutatáskor a nyomozók 
hiánytalanul megtalálták és lefoglalták az eltulajdonított tárgyakat. 

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

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) Összeütközésbe kerülhet a ked-
vesével, vagy akár az egész családjával még akkor is, ha azok csak 
jót akarnak önnek. Igaz, ami igaz, nekik is be kell látniuk, hogy a 

változásnak belülről kell kiindulnia. 

Bika (április 21 – május 20) A munkahelyén eredményekre 
számíthat, és a tekintélye is kezd megnövekedni. Ehhez azonban 
jobban kell ügyelnie a külsejére is! A zakó lehet páncél, és a nők-

nek is inkább a kiskosztümöt kell előtérbe helyezniük.

Ikrek (május 21 – június 21) A szerelem nagyon fontos önnek, 
de most túl racionálisan látja a dolgokat. Ha még nincs férjnél, vi-
gyázzon, hogy amennyiben meg szeretné győzni a kedvesét a há-

zasulásról, ne a gyermekekre hivatkozzon!

Rák (június 22 – július 22) A munkájában, a hivatásában rég-
óta esedékes változások most fordulóponthoz értek. Itt az idő, 
hogy kicsit előtérbe nyomakodjon, és maga keresse meg a lehe-

tőségeit. Ne legyen szerény, úgy nincs esélye!

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Elhalmozzák dicséretek-
kel, és talán meg is jutalmazzák a főnökei. A beosztottai részéről 
is számíthat valami hasonlóval, ami egyrészt meglepőbb, más-

részt még jobban is eshet önnek, mint a főnöki buksi simogatás.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Érzelmileg sokkal ki-
egyensúlyozottabb most, mint a nyáron volt. Pedig talán közel 
van az az idő, ami a nagy változást hozza el az életében. Megle-

het, most épp azért nyugodtabb, mert tudja már, mit kell tennie. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Pénzügyei jól alakul-
nak, de hogy ez így is maradjon, annak érdekében jól teszi, ha 
némi megtakarításokat eszközöl. Felmerülhet önben, hogy vala-

milyen biztosítást kössön. Jó gondolat, tegyen úgy!

Skorpió (október 24 – november 22) A munkahelyén felkér-
hetik egy nehezebb, több tapasztalatot igénylő feladat megoldá-
sára. Lehetséges, hogy ha nem is rögtön, idővel ez magasabb po-

zíciót is jelent az ön számára. Ragadja meg a lehetőséget!

Nyilas (november 23 – december 21) Kedvez ez az időszak 
annak, hogy bármi újba belefogjon. Most még a nehézségek is 
csak azért vannak, hogy efelé tereljék a Nyilas jegyűeket. A régi, a 

sablonos már önnek sem nyújt semmi örömet. 

Bak (december 22 – január 20) Türelmetlenség és düh jelle-
mezheti önt a munkahelyén is. Ne ragaszkodjon mindenáron a 
saját véleményéhez! A mások megoldása is lehet éppoly jó, még 

ha azt nem is találja hatékonynak. Mosolyogjon sokat!

Vízöntő (január 21 – február 19) Készítheti az útlevelét, mert 
a közeljövőben valamilyen utazásra kerülhet sor, ahova a hivata-
la küldi. A munka külföldön akár tartós is lehet, de valószínűbb, 

hogy csak rövidebb időre szólítják el önt a csillagai.

Halak (február 20 – március 20) A lelki beállítottsága, feldo-
bottsága is teszi, hogy mostanában igen kreatív. Az alkotókedv 
túlbuzog önben, és minél szabadabb a munkája, annál jobban és 

hasznosabban meg is élheti, ki is bontakoztathatja ezt ott.

FORRÓ NYOMON

Mozaik Miskolci Napló16

Őszi zöldségek
2

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. 
Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Cserei Lászlóné 2. Prion Gábor 3. 
Gönczi Gyula 4. Szemes Antal. Nyertesek: Hegedűs Istvánné (Hernád-
németi), Fenyvesi Józsefné (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán 
küldjük el.

Mária-búcsút tartottak vasárnap a diósgyőri római katolikus 
templomban és templomkertben. A Kisboldogasszony napi bú-
csú szentmisét Gubala Róbert, a Szent Anna templom plébáno-
sa mutatta be. A misét körmenet követte, az érdeklődőket egész 
napos kiegészítő programok – egyebek mellett helytörténeti be-
szélgetés, gyerekek műsora, a Miskolc Dixieland Band koncert-
je, tánccsoportok és a Szinvavölgyi Néptáncműhely bemutatója 
– várták.

Mária búcsú Diósgyőrben 

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ  

FELVÉTELE

Európa, Ázsia, az arab országok és a baltikum rendőrei mérték össze tudásukat az idei nemzetközi rendőr pisztoly lőbaj-
nokságon. Két napon át tíz nemzet tizenkilenc csapata versenyzet a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban és a Megyei Ren-
dőr-főkapitányság kiképző központjában. A verseny szakmai kihívás és erőfelmérés is volt egyben. Mivel a lőfegyverhasználat 
nagyon veszélyes, ezért kell a képességeket folyamatosan fejleszteni.                                                                 FOTÓ: VÉGH CSABA

RENDŐR PISZTOLY  
LŐBAJNOKSÁGOT RENDEZTEK
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