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Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc eseményei ben 
Miskolc is komoly szere-
pet játszott. Október 23-án, 
nemzeti ünnepünkön min-
den évben számos törté-
nelmi helyszínen tartanak 
megemlékezéseket városunk 
vezetői, a pártok, intézmé-
nyek, civil szervezetek kép-
viselői, valamint a miskolci 
lakosok, a forradalom hősei 
és mártírjai előtt tisztelegve. 

A hagyományoknak meg-
felelően az ÁVH-s sortűz ál-
dozatainak emléktáblájánál, 
a Zsolcai kapuban kezdőd-
tek el a városi megemlékezé-
sek Miskolcon. 1956. október 
26-án Miskolcon is belelőt-
tek a tömegbe, a sortűz halá-
los áldozatokat is követelt. A 
Belügyminisztérium megyei 
főosztályának épületénél tá-
madtak a fegyvertelen tün-
tetőkre a rendőrök és állam-
védelmisek fegyverekkel, 
kézigránátokkal. A tüntetők 
közül tizenhatan életüket vesz-
tették, s legalább 51 személy 
szenvedett részben maradandó 
fogyatékosságot okozó sérülé-
seket. Az áldozatok között szá-
mos fiatal volt – itt érte halálos 
lövés a 18 éves Grómusz Mári-

át és a tizenhárom éves Misley 
Emesét is. Az áldozatok nevét 
emléktábla őrzi a Zsolcai ka-
puban.

A Szentpéteri kapui Romek 
emlékoszlopnál folytatódott 
a megemlékezés. Romek Str-
załkowski, egy 13 éves lengyel 
kisfiú a poznańi felkelés során 
vesztette életét. A tüntetések 
során a dolgozók jobb mun-

kafeltételeket és a kormány tá-
vozását követelték. A felkelés a 
Cegielski gyárból indult ki, s 
rövidesen tömeggyűléssé vált. 
A város központjában 28-án 
mintegy 100 ezer fő gyűlt ösz-

sze, a Közbiztonsági Minisz-
térium helyi kirendeltsége 
elé, ahol tízezer katonával és 
négyszáz tankkal támadtak a 
tömegre. A sortűz halálos ál-
dozatainak száma megköze-
lítette a százat, köztük volt a 
tiltakozás, és a brutális meg-
torlás szimbólumává vált 13 
éves Romek Strzałkowski is. A 
lengyel kisfiúnak 1992-től van 
Miskolcon, a Szentpéteri kapu-
ban emlékműve, amit évente 
megkoszorúznak a forradalom 
és szabadságharc évfordulóján.

Innen Misley Emese em-
léktáblájához ment az ünnepi 
menet. Misley Emese tragé-
diája nagyon erősen kötődik 
1956 kollektív emlékezetéhez. 
A mindig mosolygós, szor-

galmas kislány 1956. október 
26-án az iskolából tartott ha-
zafelé, útközben még be akart 
térni tejért a Búza téri vásár-
csarnokba. Egy eltévedt löve-
dék halálosan megsebezte, a 

forradalom és a szabadságharc 
legfiatalabb miskolci áldoza-
tává vált. Szemtanúk szerint a 
kezéből kiejtett piros tejeskan-
na még napok múlva is ott he-
vert az utcán. 

Egyik barátnője és osztály-
társa így emlékezett vissza 
Emesére: „Emese a szüleivel 
és a két testvérével az egykori 
Csányi Cukrászda felett, egy 
függőfolyosós épületben la-
kott, nem messze a Vörösmar-
ty általános iskolától. Mi öt 
házzal odébb laktunk, gyak-
ran játszottunk együtt, hol 
náluk, hol nálunk. Emese szo-
báját édesapja fogászati rende-
lőjén át lehetett csak nagyon 

csöndben megközelíteni. Éle-
tem első tejszínhabos geszte-
nyepüréjét egy Emesééknél 
tartott gyermekzsúron ettem. 
Később a család elköltözött a 
Tulipán tömbbe, melynek fa-
lán most az emléktábla van. 
Soha nem felejtem halála nap-
ját, a megdöbbentő hírt. Édes-
apja jött át hozzánk, zokog-
va, megrendülten mondta: 
„Emese meghalt”. Még most 
is futkos a hátamon a hideg, 
összeszorul a szívem, ha visz-
szagondolok a szörnyű napra. 
Emese emlékét a szívem mé-
lyén örökké őrzöm, gyermek-
kori barátnőmet minden év-
ben meggyászolom, október 
23. számomra Misley Emese 
halálát jelenti.”

Ezután Nagy Imre már-
tír miniszterelnök emléktáb-
lájához vonultak a megemlé-
kezők, ahol néma főhajtással 
emlékeztek meg a forradalom 
áldozataira. Központi helyszí-
ne a miskolci, városi megemlé-
kezéseknek a Hősök tere, ahol 
2003-ban avatták fel Miskolc 
város elesett hőseinek emlék-
művét, Szanyi Péter szobrász-
művész alkotását. A bronzból 
és gránitból készült emlékmű 

ötalakos kompozíciója egy pi-
ramis alakú posztamensen áll. 
A piramis csúcsa lépcsőfokok-
ban végződik, melyen a szobo-
ralakok lépkednek felénk. A 
posztamensen az 1956. októ-
ber 23-ai dátum olvasható, va-
lamint a „Miskolc város elesett 
hőseinek” felirat. Szanyi Péter 
elmondása szerint az emlékmű 
a „huszadik század katakliz-
máinak allegorikus ábrázolá-
sa”. Az öt alak közül négy férfi, 
akik a hősi halottak koporsóját 
viszik vállukon, ami a magya-
rok huszadik századi nemzet-
sorsát szimbolizáló szarkofág-
ban fekszik. Négy oldalán a 
Szózat kezdő mondata olvas-
ható: „Hazádnak rendületlenül 
légy híve, oh magyar”

A hátul, jobb oldalon hala-
dó, a magyar parasztembert 
megformáló középkorú férfi-
alak, kezében az akkoriban 
elterjedt Mauser puskával az 
I. világháborút szimbolizál-
ja. Mellette a baloldalon egy 
lepellel letakart, kivájt szemű 
alak a II. világháborút, a te-
metetlen halottakat jelképe-
zi. Baloldalon elől egy lyukas 
zászlót tartó fiatal, erős férfi 
az 56-os forradalom allegó-
riája. Mellette halad a depor-
táltakat, lebombázott polgári 
áldozatokat megtestesítő bi-
lincsbe vert középkorú férfi. 
Előttük megy egy kezében ke-
gyeleti mécsest tartó női alak, 
Magyarország géniuszának 
jelképe. A nemzet továbbélé-

sét jelzi, ahogy szabad kezével 
a lángot takarja, óvja, hogy el 
ne aludjon.

Évente megemlékezést tar-
tanak a forradalom és szabad-
ságharc évfordulóján, a Föl-
des Ferenc Gimnázium falán 
elhelyezett Széchenyi Emlék-
táblánál is. Az egykori Fráter 
György, illetve Lévay József 
Gimnázium összevonásával 
létrehozott intézmény az ’50-
es évek elején vette fel Földes 
Ferenc filozófus, író nevét. Az 
1956-os forradalom és szabad-
ságharc idején – a tanári kar és 
a diákság együttes elhatározá-
sából – rövid időre Széchenyi 
István nevét vette fel a gimná-
zium. Az iskola több egykori 
diákja, pártolója Széchenyi ’56 
Emlékbizottság néven egye-
sületet hozott létre. Kezdemé-
nyezésükre került fel az 56-os 
névváltoztatásra emlékeztető 
emléktábla is az iskola falára. 
Az ünnepi megemlékezések 
során, idén is megkoszorúzták 
Miskolcon Nagy Attila szobrát, 
majd Szabó Lőrinc emléktáblá-
ját, a Megyei Munkástanácsok 
emléktáblát és Babits László 
emléktáblát és a Digép mun-
kásgyűlés emléktábláját is. 

Megemlékezés
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 „Szeretném, ha Miskolc ma 
közösen emlékezne és közö-
sen hajtana fejet, mert közös 
múltunk, a sokszínű funda-
mentumunk, amit ’56 hősei 
a könnyeikkel és vérükkel 
áztattak, a mi legértékesebb 
örökségünk” – fogalmazott 
az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 63. évfordu-
lóján Veres Pál polgármes-
ter, a Petőfi téren elmondott 
ünnepi beszédében.

’56 emblematikus miskol-
ci helyszíne a Petőfi tér: 63 éve 
az itt megtartott nagygyűlésen 
mintegy 40 ezren vettek részt, 
s hallgatták, amint Nagy Attila 
színművész elszavalja a Nem-
zeti Dalt.

„Az örökség: kötelesség”
„Egynek minden nehéz, 

soknak semmi sem lehetetlen” 
– Széchenyi István szavai Mis-
kolc polgármestere szerint „ma 
különösen aktuálisak”. Veres 
Pál ünnepi beszédében úgy 
fogalmazott, emlékezni köte-
lesség és felelősség is egyben. 
Számtalan olyan esemény van 
történelmünkben, amit nem 
feledhetünk, de „jelenünket 
leginkább 56 öröksége hatá-
rozza meg”, hangoztatta.

– Az örökség kötelesség és 
teher, de gazdagság és büsz-
keség is egyben – mutatott 
rá a városvezető. – Amit át-
éltek őseink, azok mind mi 
vagyunk, hiszen bennünk 
él tovább; a kultúránkban, a 
nyelvünkben, szinte a génje-
ink részévé vált. Meg kell őriz-
ni és tovább kell adni az örök-

séget, hogy tovább éljen és újra 
tovább adhassák a következő 
nemzedékek.

S hogy mi ez az örök-
ség? Az egyetemisták, a mis-
kolci diákok és munkások 
emléke, de a tüntetésre, az 
emblematikus helyszínek-
re ugyanúgy emlékeznünk 
kell, mint a hősökre, vagy az 
eldördülő lövésekre. – Fejet 

hajtunk az áldozatok emléke 
előtt. A veszteség mindannyi-
unké, Miskolc vesztesége. És 
az emlékezés és a főhajtás kö-
telessége is közös – emelte ki 
Veres Pál.

Együtt, békében
Mai, „közös dolgainkról” 

szólva a polgármester kiemelte: 
meg kell őrizni, ápolni és gya-
rapítani kell Miskolc közössé-
gét. „Csak egy Miskolc van, és 
az mindannyiunké”, húzta alá. 
– Munkásoké és diákoké, ta-
nároké és orvosoké, időseké és 

fiataloké, választóké és válasz-
tottaké, jobb- és baloldaliaké, 
zöldeké, civileké, kormány-
pártiaké és ellenzékieké, párt-
politikán kívül állóké. Ezek va-
gyunk mi, ez Miskolc. Sokfélék 
vagyunk, de a város szeretete 
összeköt minket – hangsúlyoz-
ta, hozzátéve: hogy a város újra 
a napos oldalra kerüljön, azért 
is közösen kell cselekednünk, 
csak együtt tudjuk ezt a célt el-
érni.

– Mi számomra ’56 iga-
zi öröksége? A közösséghez 
tartozás érzése, a közös érde-

kek és értékek érvényesülése, 
a megbékélés vágya, a szabad 
gondolat alkotó ereje, az em-
beri jóságba és a boldogabb 
jövőbe vetett hit – ezekre kell 
építenünk, folytatva elődeink 
munkáját, együtt, békében – 
zárta ünnepi beszédét Veres 
Pál.

A megemlékező szavakat 
követően a miskolci önkor-
mányzat vezetői, képviselői, a 
politikai pártok, a városi intéz-
mények képviselői elhelyezték 
az emlékezés virágait, koszo-
rúit a Petőfi-szobor előtt.
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 „AZ EMLÉKEZÉS ÉS A FŐHAJTÁS  
KÖTELESSÉGE KÖZÖS”

Az egyetem hallgatói ünnepi 
műsorral idézték fel az 1956-
os történéseket. 

A forradalom a kampuszt 
is érintette: onnan indultak a 
miskolci megmozdulások, a 
hallgatók pedig az I-es előadó-
teremben fogalmazták meg 11 
pontos követelésüket. Áldoza-
tokat is követelt a forradalom 
az egyetemen. Két hallgató 
halálos találatot kapott, ami-
kor leverték a forradalmat.

Miskolcon 1956 októ-
ber 23-a nem lehetett volna 
olyan jelentős, karizmatikus 
esemény, ha nem lett volna a 
városnak egyeteme – mond-
ta Szendi Attila, az egyetemi 
könyvtár igazgatója, és beszélt 
az egyetem szerepéről az '56-
os miskolci eseményekben. 
A miskolciak például először 
itt hallottak a budapesti tör-
ténésekről, majd eldöntötték, 
hogy csatlakoznak a meg-
mozduláshoz. Október 26-án 
véres események zajlottak le 

Miskolcon, amelynek rende-
zésében az egyetemi ifjúság is 
aktívan részt vállalt. Ezt köve-
tően rendfenntartási célokkal 
felfegyverezték a hallgatókat. 
Ez az állapot november 4-ig 
tartott, amikor is a behívott 
szovjet csapatok lefegyverez-
ték őket.

A megemlékezésen az 
egyetem egyik hallgatója ar-
ról beszélt, hogy neki, mint 
mai fiatalnak, mit jelent 
1956. – Hittek valamiben. 
Hittek abban, hogy az az 
ügy, hogy szabadok legyünk 
és a jó életszínvonal nem el-
vont és elérhetetlen célok – 
mondta Tardi Roland, aki 
hozzátette, a pesti srácok 
mellett a miskolciak a bátor 
helyi egyetemista ifjúságot 
is ünnepelik. – Azokat, akik 
huszonéves vagy akár fiata-
labb fejjel, mint mi, szembe 
mertek nézni egy ekkora gé-
pezettel, a kommunista ál-
lamhatalommal egzisztenci-
ájukat, életüket nem féltve.

Ünnepi műsort tartottak az 1956-os forradalom és szabadság-
harc tiszteletére október 23-án a Miskolci Nemzeti Színház-
ban. Veres Pál polgármester beszédében kiemelte: az örökséget 
meg kell őrizni és tovább kell tudni adni.

„A történelem (…) a ma-
gyart szabadságra ítélte” – 
Illyés Gyula gondolataival 
kezdte ünnepi beszédét Mis-
kolc polgármestere, hozzáté-
ve: a történelem természeté-
hez az is hozzátartozik, hogy 
örökséget és nagy felelőssé-
get hagy a következő nem-
zedékek számára. Veres Pál 
szerint azonban „olyan ritka 
korban élhetünk, köszönhe-
tően 1956 szellemiségének, 
hogy most okulhatunk a lec-
kéből”. – Az örökséget meg 

kell őrizni és tovább kell tud-
nunk adni, hogy tovább éljen 
és újra továbbadhassák a kö-
vetkező nemzedékek. A meg-
őrzése mindannyiunk közös 
felelőssége – hangsúlyozta a 
városvezető, aki példaértékű-
nek nevezte a miskolci meg-
emlékezések, koszorúzások 
sorát. – Minden évben végig-
járjuk az 1956-os forradalom 
és szabadságharc eseményei-
nek helyszíneit, nem engedve, 
hogy bármelyik is feledésbe 
merüljön – mondta.

Át kell érezni, lélekközel-
inek kell maradnia, ami ak-
kor történt, fogalmazott a 
polgármester, és ezt úgy ér-
hetjük el, ha felkeressük a 
helyszíneket, ha beszélünk 
a még élő szemtanúkkal. – 
Így adhatják át egymásnak 
a generációk 1956 máig ható 
örökségét – tette hozzá.

Polgármesteri gondolkodás-
módjáról néhány szót szólva 
Veres Pál kifejtette: „a béke út-
ján nyugodtan és egyszerűen 
haladhatunk” (idézte Gerald 
G. Jampolsky amerikai orvost 
és ezoterikus írót – a szerk.). – 
Jusson eszünkbe minden nap, 
minden percben, minden má-
sodpercben, és kiváltképp jus-

son eszünkbe minden reggel, 
amikor felkelünk, hogy ha ön-
magunk számára elfogadjuk a 
békét, akkor a világon minden 
eleven lélek egy kis békéhez 
jut. Így alakul át a világ, nem 
pedig úgy, ha megtámadjuk 
azokat, akik a támadás pártján 
állnak – hangoztatta, hozzáté-
ve: amikor a szeretet hatalma 
legyőzi a hatalom szeretetét, a 
világ akkor fogja megismerni 
a békét.

– Tudnunk kell tehát, hogy 
nincs két Miskolc. Csak egy 
Miskolc van és az mindany-
nyiunké. Munkásoké és diá-
koké, tanároké és orvosoké, 
időseké és fiataloké, választó-
ké és választottaké, jobbolda-
liaké, baloldaliaké, zöldeké, 
civileké, kormánypártiaké, 
ellenzékieké és pártpolitikán 
kívül állóké. Mert ezek va-
gyunk mi. Ez Miskolc, a vá-
ros szeretete köt össze minket 
– emelte ki Veres Pál.

– A közösséghez tartozás 
érzése, a közös érdekek és ér-
tékek érvényesülése, a megbé-
kélés vágya, a szabad gondolat 
alkotó ereje, az emberi jóság-
ba és a boldogabb jövőbe ve-
tett hit számomra 1956 igazi 
öröksége. Erre kell építenünk 
– ismételte meg a Petőfi-téren 
elmondott zárszavakat Mis-
kolc polgármestere.

 „1956 igazi örökségére kell építenünk”

AZ EGYETEMEN IS 
MEGEMLÉKEZTEK



Az idén 18 éves Itthon Mis-
kolcon Egyesület és az általa 
alapított Szeretem Miskolcot 
mozgalom 12. alkalommal 
rendezte meg a népszerű kul-
turális társasjátékát, a Játékos 
Városjárást, melynek kereté-
ben újra felfedezhettük lakó-
helyünk különleges értékeit és 
megismerkedhettünk a város 
egykoron élt és maradandót 
alkotott személyiségeivel.

A program célja nemes: új-
rateremteni az itt lakók Mis-
kolc-identitását. A szervezők 
meggyőződése, hogy a borsodi 
megyeszékhely különleges ér-
tékei megérdemlik, hogy újra és 
újra rátaláljunk és megismerjük 
őket. Büszkék lehetünk (tudo-
mányos) múltunkra, páratlan 
kulturális és természeti örök-
ségünkre, ami Miskolc számá-
ra rangot és elismerést jelentett.

A játék fővédnökségét ez-
úttal a Magyar Tudományos 
Akadémia Miskolci Területi 
Bizottsága vállalta el. Elnökük 
érdeklődésünkre elmondta, 
örömmel vállalták a felkérést. 
Roósz András kiemelte: kül-

detésük a tudomány új ered-
ményeinek terjesztése, és a 
küzdelem felvállalása az áltu-
dományokkal. Kiadványaikkal, 
könyveikkel és programjaikkal 
igyekeznek megszólítani nem-
csak a tudósokat, de a laikus 
polgárokat is. Székházukban a 
Miskolci Egyetem karai várták 
a játék résztvevőit.

A program – amire diáko-
kat, családokat, baráti társasá-
gokat, munkahelyi, nyugdíjas 

közösségeket vártak – a Földes 
Ferenc Gimnáziumban kezdő-
dött szombaton reggel. Az in-
tézmény igazgatója rámutatott: 
természettudományos labor-
jukban 21. századi körülmé-
nyek között végezhetnek kí-
sérleteket a diákok – összesen 
több mint egy tucat partnerin-
tézmény tanulói is. Veres Pál 
büszkén beszélt a nemzetközi 
sikereket elérő gimnazistáikról 
is. – Itt most a természettudo-
mányokat szeretnénk közelebb 
hozni a játék résztvevőihez, ér-
dekes kísérleteket végezhetnek 
nálunk – tudatta.

Veres Pál örömét fejezte ki 
amiatt is, hogy polgármes-
terként az egyik első hivata-
los megjelenése éppen a gim-
náziumban történhetett meg. 
– Rendkívül fontos egy város 
életében, hogy legyen identitá-
sa, hogy az itt élők büszkék le-
gyenek az értékeinkre. A játék 
pedig abban nyújt segítséget, 
hogy ezeket jobban megismer-

jük – mutatott rá a városveze-
tő, aki a városjárás közösségte-
remtő erejét is méltatta.

Az idei játék során Miskolc 
tudományos örökségével, egy-
egy tudományág nemzetközi 
vagy országos jelentőségű kép-
viselőjének munkásságával is-
mertették meg a résztvevőket 
– mondta az Itthon Miskolcon 
Egyesület elnöke. Fedor Vilmos 
emlékeztetett, már az első alka-
lommal, 1982-ben is rengetegen 
vettek részt a programban. A cél 
azóta is változatlan: a miskolci-
ak közelebb kerülhetnek a vá-
ros értékeihez, mindezt játékos, 
túrázós formában. – Olyan he-
lyekre is eljuthattak a résztve-
vők, ahol eddig talán nem jártak, 
és olyan ismeretekkel gazdagod-
hattak, amikről eddig nem tud-
tak – hangsúlyozta. – Miskolc 
joggal lehet büszke város, amit 
szeretnek az itt élők. Egy olyan 
várost kívánunk megmutatni, 
ahol sokfajta kulturális érték ta-
lálkozott, ami befogadó volt.

Oktatás Miskolci Napló4
A tudományról és Miskolcról  
szólt a játékos városjárás

A szerelem és a párválasz-
tás volt a témája a „Legyen 
eszed, hogy eszed legyen” 
programsorozat legújabb 
előadásának.  

Miskolc önkormányzata 
a 2019/2020-as tanévben is 
várja a fiatalokat az 50 órá-
ban kötelezően teljesíten-
dő közösségi szolgálat kere-
tén belül elindított „Legyen 
eszed, hogy eszed legyen” 
címet viselő ifjúságfejlesztő 
programsorozatára. A tanu-
lók bűnmegelőzési, szocio-
lógiai és egyéb előadásokon 
vehetnek részt, hogy a meg-
szerzett ismereteiket társa-
iknak saját közösségeikben 
adják tovább.

A keddi interaktív előa-
dást a Miskolci Egyetem 
Alkalmazott Társadalomtu-
dományok Intézetének igaz-
gatója, Szabó-Tóth Kinga tar-
totta. A családszociológus, 
dékánhelyettes a szerelem 
és párválasztás szociológi-
ai hátteréről, a jó minőségű 
kapcsolatok titkairól, vala-
mint párkapcsolati problé-
mákról és konfliktusokról 
beszélt. 

– Nem úgy készültem, 
hogy én beszélek, ők pedig 
csak hallgatnak, hanem sze-
retném, ha ez is egy interak-

tív előadás lenne, mint ahogy 
minden évben megtartottam 
már ugyanebben a témában 
a programot. Ez érdekli őket 
a legjobban, és akkor mi-
ért ne tanulhatnák meg már 
most, a kezdetekkor, hogy 
óriási az egyén felelőssége a 
párkapcsolatban? Lehet-e ta-
nulni a szerelmet? Hogyan 
lehet megtartani, megújítani? 
Nem vagyunk kiszolgáltatva 
a környezetünknek – nyilat-
kozta az előadó, aki hozzátet-
te, a gyerekek egy-egy ilyen 
előadás alkalmával nagy ön-
ismeretre tehetnek szert, és 
izgalmasnak tartják felfedez-
ni saját világukat.

A diákok különféle szere-
lemelméleteket ismerhettek 
meg.

Tamási Panna életében 
még nem következett el az 
első szerelem. – Szoktam a 
témáról olvasni a bulvárla-
pokban, hiszen ez természe-
tesen érdekli a fiatalokat, így 
engem is. Most vagyunk ab-
ban a korban, amikor az első 
nagy szerelem eljön az éle-
tünkben – mondta a zrínyis 
diák, akinek tanára szólt, 
hogy az ötven óra közössé-
gi szolgálatból úgy is teljesít-
het órákat, hogy a „Legyen 
eszed, hogy eszed legyen” 
program előadásaira jár.

70 éves fennállását ünnep-
li az egyetem Gépészmér-
nöki és Informatikai Kara. 
Az évforduló alkalmából 
megrendezett emlékülésen 
elhangzott: egy erős alapo-
kon nyugvó mérnökképzést 
örököltek a jelenlegi hallga-
tók és oktatók. Ezt kama-
toztatva a kar olyan képzést 
tud megvalósítani, amire 
szüksége van az iparnak.

Hetvenéves a Gépészmér-
nöki és Informatikai Kar – ezt 
hirdette az a kis zászló is az au-
lában, amit egy robot lengetett 
meg újra és újra. A jubileum al-
kalmából szervezett emlékülés 
vendégeit ez a gép köszöntöt-
te. A rendezvényen az Ország-
gyűlés alelnöke is részt vett. 
Korábban ő is a karon végzett. 
– Minden egyes életbuktatónál 
vagy új kihívásnál az ember 
valami kapaszkodóhoz nyúl 
vissza. Én mindig az egyetem-
hez nyúltam vissza életem so-
rán, mert olyan nagyszerű és 
csodálatos professzoraim vol-
tak, akiktől mindig tudtam újat 
kapni, mindig tudtam valami-
féle lendületet váltani – nyilat-
kozta Latorcai János.

A múlt meghatározza a je-
lent. A mostani hallgatók és 
oktatók egy erős alapokon 
nyugvó mérnökképzést örö-
költek Siménfalvi Zoltán sze-

rint. – Ezeken az alapokon 
tudtunk és tudunk igazodni 
az ipar igényeihez. Innovál-
ni tudjuk magunkat és ennek 
köszönhetően magában a jö-
vőben is hiszek, hogy tovább-
ra is olyan mérnökképzést és 
informatikusképzést tudunk 
folytatni, amire szüksége van 
az iparnak a továbbiakban is 
– mondta a Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar dékánja.

Az ünnepségen Veres Pál 
első hivatalos polgármesteri 
beszédében azt mondta, büsz-
ke arra, hogy olyan kincse van 
a városnak, mint a Miskolci 
Egyetem. Szerinte a város kö-
zösségének támaszkodnia kell 
az egyetem karaira, hiszen ez 
az intézmény neveli az ifjúsá-
got, és biztosítja a jövő szak-
embereit a térségben. – A vá-
ros részéről megígérhetem 
– választási programom egyik 
leghangsúlyosabb része is volt 
– hogy segítsük a pályakezdő 
fiatal szakembereket abban, 
hogy itt a városban verjenek 

gyökeret. Segítsük őket abban, 
hogy itt kezdjék el életüket, itt 
maradjanak, mint nagyon so-
kan közülünk és itt képzeljék 
el majd a jövőjüket – hangsú-
lyozta a polgármester.

– A negyedik ipari forrada-
lom idején nem lehet eléggé 
hangsúlyozni az oktatás je-
lentőségét – mondta Horváth 
Zita. A felsőoktatásért felelős 
helyettes államtitkár arról be-
szélt, hogy a rendszerváltozás 
egyik legnagyobb vesztese 
volt ez a térség, a talpra ál-
lás hosszú ideig tartott. – Az, 
hogy ez az országrész fejlőd-
ni tudott az elmúlt években 
az iparnak, a gazdaságnak, a 
kormányzati akaratnak kö-
szönhetően, az nagymérték-
ben a Miskolci Egyetem itt 
létének is köszönhető.

Az egyetemen jelenleg nyolc 
kar működik. A Gépészmér-
nöki és Informatikai Kar a 
több mint háromezer hallgató-
jával jelenleg a Miskolci Egye-
tem legnagyobb kara.

HETVENÉVES A GÉIK
Az ipar kihívásaihoz iga-
zítják a szakképzési rend-
szert jövőre: indul az ötéves 
építőipari technikum, ami 
a továbbtanuláshoz is jó 
alapokat adhat, és a diákok 
duális képzésben tanulhat-
nak, így cégeknél szerez-
hetnek munkatapaszta-
latot. Ezekről is szó volt a 
Fazola Szakgimnáziumban 
rendezett pályaorientáci-
ós napon, ahol iskolák és 
cégek is várták a jövő épí-
tőipari szakembereit.

Festő, burkoló, asztalos, 
gépész, bádogos, kőműves. 
Megannyi építőipari szakma, 
melyekre mind szükség van, 
az utánpótlás viszont kevés. 
Kevés a szakember, és a tech-
nológiát is ehhez igazítják. 
Az épületgépészeti cég úgy 
döntött, magának neveli ki a 
munkaerőt. Jelenleg két isko-
lából hat diák tanulja náluk a 
szakmát.

A jövő szakembereit vár-
ták a MSZC Fazola Hen-
rik Építőipari és Művésze-
ti Szakgimnáziumába. Több 
száz általános iskolás érke-
zett. Aki pedig már válasz-
tott szakmát, a többieket is 
motiválta. Hora Patriknak 
családja segített a döntés-
ben. A MSZC Fazola Hen-
rik Építőipari és Művé-

szeti Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája tanulója 
most víz- csatorna- és köz-
műrendszer szerelést tanul. 
– Azért jöttem ide, mert az 
mondták, ez hiányszakma, 
ösztöndíjat is kapok. Ez egy 
kis plusz, és szerintem Ma-
gyarországon ezzel el lehet 
helyezkedni, mert tényleg 
kevés ebben a szakember – 
nyilatkozta a fiatalember. 

A pályaorientációs napon 
a megye öt intézménye kép-
zési kínálatát mutatta be, a 
cégek pedig magát az épí-
tőipart, ami egy rendkívül 
gyorsan fejlődő terület. Jö-
vőre új korszak indul a szak-
képzésben. Ennek lényege, 
hogy a képzést a szakmák 
fejlődéséhez igazítják. 2020 
szeptemberétől például elin-

dul az ötéves építőipari tech-
nikum. Kiss Gábor, a Mis-
kolci Szakképzési Centrum 
kancellárja úgy fogalmazott, 
előnye, hogy nagyon jó ala-
pokat adhat a felsőoktatás-
hoz. Ha valaki szakirányba 
tanul tovább a felsőoktatás-
ban, sokkal könnyebb átlép-
nie, magasabb pontszámot 
visz magával, és magasabb 
tudást is, tehát az, aki épí-
tőipari technikumban végez, 
valószínűleg az építészkép-
zésben már komoly elő-
nyökkel fog indulni. Jövőre 
harmadik évtől már cégek-
nél szerezhetnek tapasztala-
tot a tanulók. De a szakkép-
zési rendszer megújulásának 
fontos része az is, hogy isko-
lák helyett karriert ajánlja-
nak a diákoknak.

A téma, ami  
mindenkit érdekel

Építsd a jövőd!



Lépcsőzetes lejárat a Szinva 
felé, új kandeláberek és ut-
cabútorok, több zöld felület 
és egyedi fák, burkolatba 
süllyesztett szökőkút – töb-
bek között ez várja majd a 
II. János Pál pápa tér felújí-
tása után az arra járókat.

A II. János Pál pápa tér 
lépcsőzetes süllyesztést kap 
a Szinva-patak medre felé, 
mellyel a zöldterület közvet-
len kapcsolatba kerül a víz-
felülettel. A téren újonnan 
kialakított sétányok mentén 
kandeláberek, utcabútorok, 
színes évelőágyások és egyedi 
fák kapnak helyet, ezen felül 

kialakításra kerül egy látvá-
nyos vízképpel működő, bur-
kolatba süllyesztett nagyobb 
méretű szökőkút. A II. János 
Pál pápa tér átépítése és a 
Szinva-patak mederrendezé-
se kapcsán az ott lévő közúti 
híd járdáját is szélesítik majd, 
de a munkavégzés idején za-
vartalan marad a közúti for-
galom. A híd szerkezetébe 
beépül a jelenleg meder felett 
átvezetett közművezeték.

A felújítás mintegy 300 
millió forintból valósul meg, 
a munkával várhatóan 2020 
őszére végez a közbeszerzési 
eljáráson nyertes kivitelező, a 
DHJ Építő Kft.

Jogerőre emelkedett az ered-
mény, így Veres Pál, Mis-
kolc újonnan megválasztott 
polgármestere csütörtökön 
átvette megbízólevelét. A 
városvezető újfent hangsú-
lyozta: szeretné elérni, hogy 
a városban egység és béke 
legyen.

Október 13-án szavazott az 
ország, megválasztottuk a he-
lyi önkormányzati képviselő-
ket, a települések és a megyei 
önkormányzatok vezetőit. A 
helyi választási bizottság el-
nöke csütörtök reggel a pol-
gármesteri tárgyalóban ismer-
tette: Miskolcon a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő volt 
a választási eljárás. Rakaczki 
Tamás hozzátette, a város 160 
választókörzetéből érkezett 
be jegyzőkönyv, ezeket a He-
lyi Választási Iroda összegezte, 
majd megállapította a válasz-
tás eredményét, ami a követ-
kező:

Veres Pál (a Függetlenek a 
Szinva Városáért Egyesület, az 
MSZP, a Momentum Mozga-
lom, a Párbeszéd Magyaror-
szágért Párt, a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom, a Lehet 
Más a Politika, a Demokrati-

kus Koalíció, a Mindenki Ma-
gyarországa Mozgalom és a 
Velünk a Város Lokálpatrióta 
Egyesület jelöltje): 35 135 sza-
vazat

Alakszai Zoltán (a Fidesz – 
Magyar Polgári Szövetség és a 
KDNP jelöltje): 26 177 szava-
zat

Pakusza Zoltán (Mi Hazánk 
Mozgalom): 2158 szavazat

Kopcsó Gábor (Új Lendület 
a Városért): 412 szavazat

Fülöp József Istvánné (Ma-
gyar Munkáspárt): 229 szava-
zat

– Az eredmény jogerőre 
emelkedését követően az én 
feladatom, hogy a megbízóle-
velet átadjam a polgármester-
nek. Gratulálok az eredmény-
hez, sok sikert, kitartást, jó 
egészséget kívánok a munká-
jához – tette hozzá a helyi vá-
lasztási bizottság elnöke.

– Köszönöm a miskolci vá-
lasztópolgárok bizalmát, ez 
a szavazatszám megtisztel-
tetés, ugyanakkor hatalmas 
felelősséget is jelent – fogal-
mazott Veres Pál. Miskolc 
új polgármestere gratulált a 

többi jelöltnek is. Külön ki-
emelte Alakszai Zoltán jegy-
ző, polgármesterjelölt kész-
séges együttműködését, amit 
a választás óta tanúsított irá-
nyában. – Szeretnék azoknak 
is a polgármestere lenni, akik 
nem rám adták voksukat. 
Szeretném elérni, hogy Mis-
kolcon egység és béke legyen, 
hogy együtt tudjunk dolgoz-
ni, függetlenül attól, ki kire 
szavazott. Erre vállalkoztam 
és minden erőmmel ezen is 
leszek – hangsúlyozta Veres 
Pál.

Ideiglenesen egyirányú 
Az Újgyőri piac autó-

busz-megállóhelyek felújítása 
miatt ideiglenesen november 
közepéig egyirányúvá teszik 
a belváros felé a Görögsző-
lő és Andor utcát. Ez a köte-
lező haladási irányban a Ká-
roly utcától jelent változást, a 
Görögszőlő és az Andor utca 
az északi tehermentesítő felé 
egyirányúvá válik. 

Félpályás lezárás
Félpályán halad a forgalom 

a Hideg soron, mivel a Gyár 
utca kereszteződésétől a felfelé 
menő forgalmi sávot ivóvízve-
zeték-felújítási munkák miatt 
lezárták. A Hideg sor alsó sza-
kaszán jelzőlámpás irányítás 
mellett, 100 méteren a szembe-
jövő forgalmi sávba terelik az 
autósokat. A fentről lefelé tartó 
forgalmat szintén jelzőlámpa 
szabályozza, nagy a torlódás. 
Aki teheti, kerülje el a Hideg 
sort a felújítás idejére, ami terv 
szerint november végéig tart.

Teljesen lezárják a Bo-
gáncs utcai hidat

Október 28-tól mindkét 
irányból, teljes szélességében 
lezárják a Bogáncs utcai hi-
dat, így Szirma városrész felől 
a Pesti út, valamint a Pesti út 
felől Szirma nem lesz elérhető 
a Bogáncs utcán keresztül.

A lezárás idején az utcá-
ban lévő Hulladékudvar és a 
 Spinto Hungária Kft. Szirma 
felől megközelíthető. Kerü-
lőút Szirmáról a 304-es főút 
– Pesti út felé javasolt. A fel-
újítás ideje alatt az MVK  45-
ös autóbusza nem érinti az 
Auchan Dél (Pesti út) végál-
lomást és a Déli Ipari Park -  
Joyson megállóhelyet. A 45-ös 
autóbusz indulási időpontja a 
Búza térről változatlan, azon-
ban az Auchan Dél (Pesti út) 
helyett a Galamb József utcá-
ról a következők időpontok-
ban indul: 06:10, 08:00, 14:10, 
17:00, 22:10. A munkavégzés 
terv szerint négy hétig tart, 
így várhatóan november 25-

étől újra teljes hosszában jár-
ható lesz a Bogáncs utca.

Információk a hosszú 
hétvégére

A Miskolci Városgazda Non-
profit Kft. mindenszentek, il-
letve halottak napján az alábbi 
parkolási rendet alkalmazza. 
Október 31-én, csütörtökön 
díjmentesen lehet parkolni a 
temetők környékén lévő városi 
felszíni parkolókban, így:

• a Dankó P. utca 13. sz. – 
Vörösmarty utca 54. sz. épü-
letek közötti területen,

• a Technika Háza északi 
oldal parkolójában,

• a Technika Háza keleti ol-
dal parkolójában,

• a Sportcsarnok és a Jégcsar-
nok, valamint a Mindszenti Te-
mető és a Megyei Könyvtár kö-
zött kialakított területen.

• a Pallos utca, a Pallos utca 
16. – Petőfi tér 1. sz. közötti 
szakaszon, a Jókai utca 19–21. 
sz. közötti névtelen zsákutcá-
ban, a Jókai utca 17–19. sz. kö-

zötti névtelen zsákutcában, a 
Jókai utca 17. sz. - Laborfalvi 
utca 2. sz. közötti névtelen zsá-
kutcában, a Laborfalvi utca 2. 
sz. - Pallos utca 18. sz. közötti 
névtelen zsákutcában, a Pallos 
utca 16–18. sz. közötti névte-
len zsákutcában, a Pallos utca 
16. sz. melletti, valamint a Jó-
kai ABC mögötti területen.

November 1-jén, pénteken 
a Miskolci Városgazda Non-
profit Kft. üzemeltetésében 
lévő felszíni, fizetős várakozá-
si területeken és a Régiposta 
utcai parkolóházban díjmen-
tes a parkolás. Az Európa téri, 
Patak utcai, illetve Hősök te-
rei mélygarázsban általános 
rend szerint kell fizetni.

Október 28-án, hétfőn a 
Búza téri őstermelői piac 
5:00-tól 17:00 óráig, a Vas-
gyári piac 5:00-től 15:00 óráig 
tart nyitva. November 1-jén, 
pénteken a Búza téri ősterme-
lői piac 5:00-tól 17:00 óráig, a 
Vasgyári piac 5:00-tól 15:00 
óráig lesz nyitva.

Együttműködve Alakszai 
Zoltán jegyzővel és a város-
háza tisztségviselőivel, most 
ismerjük meg és vesszük át 
a munkát az önkormány-
zatnál. Rendben megy az 
átadás-átvétel – nyilatkozta 
lapunknak Veres Pál polgár-
mester.

A polgármesteri megbízó-
levél csütörtöki átvételével 
párhuzamosan megkezdő-
dött az átadás-átvétel folya-
mata is. – Van ugyan néhány, 
a gazdálkodást és a Holdin-
got érintő hiánypótlási kérel-
münk, de az önkormányzat 
alapvetően példaértékűen ál-
lította össze a kért anyagokat 
– mondta el Miskolc újonnan 
megválasztott polgármestere. 
Veres Pál hozzátette: a még 
szükséges iratokat szerdáig 
kell leadnia az érintetteknek. 
– Először is szeretnénk tisz-
tán látni a gazdasági társasá-
gokat, a város gazdálkodását 
illetően, feltárni az esetleges 
problémákat. És aztán, ha 
szükséges, akkor természete-
sen megtesszük a lépéseket, 
abszolút objektív feltételek 
mellett – emelte ki.

Hangsúlyozta azt is a vá-
rosvezető, hogy vannak olyan 
folyamatban lévő ügyek – 

mint például az előző város-
vezetés által megkezdett, a 
likviditási problémákat ke-
zelni hivatott hitelkeretbőví-
tési eljárás – amit folytatnia 
kell az önkormányzatnak. De 
már üzleti tárgyalásokat is 
kezdeményeztek.

Egyelőre elhúzódik a 
képviselő-választás jog-
erőre emelkedése, mert a 
10-es egyéni választókörzet-
ben elrendelték a szavaza-
tok újraszámolását. Szopkó 
Tibor (Függetlenek SZIVE–
MSZP–Momentum–Pár-
beszéd–Jobbik–LMP–DK–
Mindenki Magyarországa, 
Velünk a Város) 1480, a Fi-
desz-KDNP jelöltje, Kiss Já-
nos pedig 1479-et szavazatot 
kapott – az egy szavazatkü-
lönbség miatt kérték az új-
raszámolást. Vasárnap estére 
azonban jogerőre emelked-
het az eredmény. Ezt követő-
en lehet megszervezni az ala-
kuló közgyűlést, ami inkább 
egy ünnepélyes beiktatási 
ceremónia, ahol tisztázzák 
az alpolgármesteri, bizott-
sági funkciókat. Várhatóan 
november második felében 
aztán az első rendes, a koráb-
binál egy taggal kevesebbet 
számláló, 27 tagú közgyűlést 
is összehívják.

Átvette polgármesteri 
megbízólevelét  
Veres Pál 

„Egy gazdaságilag és pénz-
ügyileg stabil várost sikerült 
átadnunk – közölte Kiss Já-
nos (Fidesz-KDNP) önkor-
mányzati képviselő pénteki 
sajtótájékoztatóján, az Er-
zsébet téri KDNP irodában.

Csütörtökön a miskolci vá-
rosházán megtörtént az át-
adás-átvétel. Kriza Ákos elő-
ző polgármester megbízásából 
Kiss János adta át a várost Ve-
res Pálnak, Miskolc új polgár-

mesterének. Az átadás szakem-
berek jelenlétében, konstruktív 
hangnemben történt az önkor-
mányzati képviselő elmondása 
szerint. – A frakciónk nevében 
büszke vagyok arra, hogy az el-
múlt 9 évben a város gazdasági 
teljesítőképessége megduplázó-
dott. Ennek a folyamatnak, va-
lamint a kormány által támo-
gatott adósságkonszolidációnak 
köszönhetően egy gazdaságilag 
és pénzügyileg stabil várost si-
került átadnunk – összegzett.

Az átadás napján a város 
bankszámlaegyenlege 2,3 
milliárd forintot mutatott, 
171 projekt fut jelenleg Mis-
kolcon, ezek tervezett ösz-
szesített értéke meghaladja a 
78 milliárd forintot – tudat-
ta Kiss János. – Büszkék le-
hetünk a folyamatban lévő 
beruházásokra, köztük az el-
múlt évek két legnagyobb 
fejlesztésére – amelyek kü-
lön-külön is 10 milliárd fo-
rintot meghaladó beruhá-

zások –, a Miskolctapolcán 
épülő új élményfürdőre és a 
Diósgyőri vár közelgő teljes 
átépítésére – mondta a poli-
tikus, hozzátéve végül: frak-
ciószövetségük a jövőben is 
„Miskolc fejlődésében és si-
kereiben lesz érdekelt”. 

– Az új önkormányza-
ti ciklusban is támogatni fo-
gunk minden olyan javasla-
tot, amely a város fejlődését 
biztosítja – hangsúlyozta Kiss 
János.
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Az őszi iskolai tanítási szü-
net idejére, október 26-a 
és november 3-a között a 
kisebb utasforgalom miatt 
változik az MVK Zrt. me-
netrendje. 

Október 26-án, szomba-
ton a villamosok esetében 
a szombati-, az autóbuszok 
esetében a vasárnapi menet-
rend érvényes, kivéve a 44-
es és a 240-es autóbuszokat, 
amelyek a szombati rend sze-
rint közlekednek és az ME já-
ratot, amely nem közlekedik.

Október 27-én nincs válto-
zás, a hét utolsó napján a va-
sárnapi menetrend érvényes.

Október 28-31. között a 
villamosok munkanapi-, az 
autóbuszok szombati rend 
szerint közlekednek, kivéve 
a 22-es, 43-as, 45-ös, 54-es és 
240-es járatokat, amelyeknél 
munkanapi-, és a 44-es jára-
tot, amelynél a hétfő-csütör-
töki menetrend érvényes.

Október 31-én, november 
1-jén és 2-án az MVK Zrt. 

egyes járatok sűrítésével se-
gíti a temetők látogatóit: az 
1-es villamosok és a 14-es, 
54-es autóbuszok a megnö-
vekedő utasforgalom kiszol-
gálására gyakrabban közle-
kednek.

November 1-jén, pénteken 
az MVK Zrt. járatai vasár-
napi menetrend szerint in-
dulnak, de az ME, a 44-es és 
az ingyenes áruházi járatok 
nem közlekednek. Ezen a na-
pon a menetrendben aláhú-
zással jelölt 7-es és 21-es já-
ratok nem érintik az Auchan 
és a LIDL áruházat.  

November 2-án, szomba-
ton marad a szombati rend 
szerinti közösségi közleke-
dés.

November 3-án, vasárnap 
pedig a hét utolsó napjára 
érvényes, vasárnapi menet-
rend szerint járnak a villa-
mos- és buszjáratok Miskol-
con. A Régiségvásár idején 
07:00-15:00 óra között a 
Tiszai pályaudvar és a Ma-
lomszög utca között villa-

mospótló autóbuszok közle-
kednek.

Hétvégén óraátállítás, vál-
tozik a helyi közlekedés.

A nyári időszámítás októ-
ber utolsó vasárnapján véget 
ér, így október 27-én hajnali 
háromról kettőre kell vissza-
állítani az órát. Az autóbu-
szok október 26-án üzem-
zárásig a nyári időszámítás 
szerint, 27-én üzemkezdettől 
a téli időszámítás szerint köz-
lekednek, kivéve a Repülőtér-
ről 02:05-kor induló 35R-es 
és a Szondi György utcáról 
02:52-kor induló 1É-s au-
tóbuszokat, amelyek még a 
nyári időszámítás szerint in-
dulnak.

Szárnyaikat bontogató fi-
atalok és ismert énekesek 
közösen léptek színpadra a 
Miskolci Szimfonikus Ze-
nekarral. 

A program már hetedik 
alkalommal bizonyította telt 
ház előtt, hogy érdemes ösz-
szefogni a fiatal tehetsége-
kért. A Zenita Alapítványnak 
köszönhetően idén először 
élőzenés volt a gálaműsor.

A Musical és Miskolc gá-
laest célja, hogy a hátrányos 
régióban élő fiatal pályakez-
dő művészeket segítse azzal, 
hogy befutott miskolci mű-
vészekkel együtt állhatnak 
színpadra. Cselepák Balázs, 
a Zenita Alapítvány művé-
szeti vezetője úgy nyilatko-
zott, biztos benne, hogy azok 
a gyerekek, akik most bemu-
tatkoztak a színpadon, mind-
annyian méltóak voltak ah-
hoz, hogy felléphessenek ezen 
a gálán. – Biztos, hogy nagyon 
sok olyan nézőnk van, aki év-

ről évre visszajáró vendégünk, 
hiszen ez már a hetedik Mu-
sical és Miskolc volt. Azt gon-
dolom, hogy minden évben 
nagyon kemény munkával, de 
sikerül megújulnunk.

Idén először láthatott a 
közönség élőzenés gálamű-
sort a Miskolci Szimfonikus 
Zenekarral. Szászné Pónuzs 
Krisztina ügyvezető elmond-
ta, az elmúlt években lehe-
tett már látni, hogy az együt-
tes könnyebb műfajban is 
megállja a helyét. – Azt is le-
het látni, hogy nagyon nagy 
szeretettel fordulunk a fia-
talok felé és segítjük őket a 
szárnyaik bontogatásában. 
A tehetséges fiatalok mun-
káját Tunyogi Bernadett, 
Jancsó Dóra, Szolnoki Péter, 
Cselepák Balázs és Kama-
rás Máté mentorok segítet-
ték tanácsokkal. A Zenével 
az Ifjú Tehetségekért Ala-
pítvány idén is telt házas gá-
laműsort adott a Művésze-
tek Házában.

Rettegéssel teli imádat, nyers 
érzelmek, vad szenvedély.

Emily Brontë méltán híres 
műve elevenedik meg a szín-
padon táncjáték formájában, 
mely az irodalomtörténet ta-
lán legellentmondásosabb 
szerelmi viszonyát dolgozza 
fel. Az Üvöltő szeleket Kozma 
 Attila rendezésében mutatta 
be a Miskolci Nemzeti Színház 
a Kamaraszínházban.

Talán nincs még egy olyan 
irodalmi alkotás, amelyben az 
érzelmek ennyire domináns 
szerepet kapnak, ahol a történet 
fonalában elveszve a szenve-
dély mindig utat talál magának, 
ez vezeti a szereplők minden 
mozzanatát. Tánc nyelvén létre-
hozni és átélni ezeket az érzel-
meket, valami olyan elemi erőt 
hoz létre, ami biztosan magával 
ragadja a nézőt. 

A gótikus, már-már horro-
risztikus elemek, melyek kör-
belengik a történetet, a szín-
padon is megjelennek, mind a 
monumentális díszlet, mind a 
korhű jelmezek tekintetében. 
A Casablanca repülőgépe és az 
Álom luxuskivitelben bőröndje 
után az Üvöltő szelekben sem 
számíthatunk kisebb központi 
díszletelemekre. – Közel négy 
és félméteres „gránittömbö-
ket” használunk, melyek ebbe a 
nyomasztó, vadromantikus tör-
ténetbe tökéletesen beleillenek. 
A Miskolci Balett vizualitásá-
ban, mozgásában és techniká-
jában most eggyel előrelép, és 
egy kicsit letisztultabb díszlet-
tel próbáljuk elmesélni ezt a ro-
mantikus történetet – mondja 
Kozma Attila, a Miskolci Balett 
művészeti vezetője, az előadás 
koreográfus-rendezője.

A társulat táncművésze, 
 Guido Di Vona szerezte az 
előadás zenei anyagának nagy 
részét. – Ha kell, techo-t ír, ha 
kell romantikusat, ha kell drá-

mait. Rendkívüli zenei vénával 
van megáldva a fiatalember, 
olyan hangulatot képes terem-
teni a zenéivel, ami tökéletesen 
passzol a darab atmoszférájá-
hoz – meséli Kozma Attila. – A 
Miskolci Balett táncosai attól 
sokoldalúak, hogy minden-
ki egy külön, erős karakter és 
ahogyan érnek, egyre szélese-
dik az a szerepkör, amiben ki 
lehet őket próbálni. Ebben a 
társulatban ma megvan a töké-
letes Heathcliff-ünk, Catheri-

ne-ünk és Nelly-nk is – részle-
tezi a koreográfus-rendező.

Heathcliff az irodalomtör-
ténet talán egyik legismertebb 
karaktere. Gyűlölik és szeretik, 
mély nyomot hagy az olvasók-
ban. A Miskolci Balett előa-
dásában Dávid Patrik alakítja 
a szélsőséges karaktert. Mint 
mondja, amikor megtudta, 
hogy Kozma Attila rá osztotta a 
szerepet, egyszerre volt boldog 
és ideges. – Mindkét érzés ki-
váltó oka a kihívás. Első benyo-
másra tőlem idegen és ijesztő 
karakternek tűnt Heathcliff, 
hiszen a céljai eléréséhez nem 
éppen pozitív eszközöket hasz-
nál. De amilyen megpróbáltatá-
sok érték gyerekkorától kezdve, 
nem csodálom, hogy áhítozik 
a szeretetre. Talán ennek a hi-
ánya miatt volt kénytelen da-
cos lázadással válaszolni szinte 

mindenre, Catherinben viszont 
mintha megtalálta volna a sa-
ját mentsvárát – részletezi a 
táncművész. Kettejük viszonya 
azonban korántsem felhőtlen, 
a rettegéssel teli imádat végig-
vonul a két szereplő kapcso-
latán. – Próbáltam megérteni, 
mitől lesz valaki embergyűlö-
lő, mint Heathcliff; hogy va-
jon mi alakíthatja a jellemét, a 
környezetének milyen szerepe 
van a személyiség formálódá-
sában, valamint, hogy hogyan 
lehet megtörni a szeretetlenség/
gyűlölködés kapcsolatát – me-
séli Dávid Patrik, aki hozzáte-
szi, ezek mellett partnernői és 
koreográfusa sokat segítettek a 
karakter formálásbában.

Catherine szerepében Ko-
valszki Boglárkát láthatja a 
közönség, így Anna Kareni-
na és az Álom luxuskivitelben 

 Cily-je után ismét egy izgal-
mas női főszereplő bőrébe bú-
jik. –  Catherine-ben folyamatos 
vívódás van a szíve és az esze 
között. Úgy gondolom, ez sok 
ember számára ismerős lehet, 
én is kerültem már ilyen hely-
zetbe, a tapasztalatokat pedig 
a darabban tudom is kamatoz-
tatni – meséli a táncművész. 
– Catherine egy nagyon szél-
sőséges nő, szereti a játszmát. 
Őrülten tud szeretni és ezt a 
végletekig viszi. Amikor meg-
vallja  Nelly-nek a két férfi irán-
ti érzelmeit és hogy ezek meny-
nyire különböznek egymástól, 
akkor mindig arra gondolok, 
mennyire hihetetlen és cso-
dálatos, hogy úgy lehet szeret-
ni valakit, mint ahogy ő sze-
reti Heath cliff-et – részletezi 
Kovalszki Boglárka. Hozzáteszi, 
nagy feladat Catherine és Heat-
hcliff viszonyát megjeleníteni 
tánc formájában, de Kozma At-
tila nagy segítséget adott nekik, 
hiszen jelentről jelenetre segí-
tette őket mind a mozgás, mind 
a színészi játék terén. – Bár még 
nem volt meg a bemutató, de 
elmondhatom, hogy már most 
ez az egyik kedvenc darabom – 
fűzi hozzá a táncművész.
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Változik a közlekedés  
az iskolai őszi szünet alatt

A Miskolci Balett bemutatta  
az Üvöltő szeleket

Közérdekű információk 
a miskolci temetők nyit-
vatartásáról, behajtásról, 
imaliturgiák időpontjáról.

Szentpéteri kapui, Vas-
gyári, Perecesi, Ómassai, 
Hámori, Lyukói, Bükk-
szentlászlói temető: 
Október 29. (kedd): 8:00 órá-
tól 17:00 óráig
Október 30-31. (szerda, csü-
törtök): 8:00 órától 21:00 óráig
November 1. (péntek): 8:00 
órától 21:00 óráig
November 2. (szombat): 8:00 
órától 17:00 óráig

Hősök temetője:
Október 29. (kedd): 8:00 órá-
tól 17:00 óráig
Október 30-31. (szerda, csü-
törtök): 8:00 órától 21:00 órá-
ig
November 1. (péntek): 8:00 
órától 21:00 óráig
November 2. (szombat): 8:00 
órától 17:00 óráig

Imaliturgiák időpontjai 
november 1-jén:
Szentpéteri kapui temető 
nagyravatalozójában

Római katolikus: 13:00 óra, 
Tóth Béla plébános
Evangélikus: 14:00 óra, Sán-
dor Frigyes esperes
Református: 15:00 óra, Gecse 
Attila lelkipásztor
Polgári: 16:00 óra, Pásztor 
Mária polgári szónok

Vasgyári temetőben
Polgári: 11:00 óra, Pásztor 
Mária polgári szónok
Római katolikus: 12:00 óra, 
Ócsai J. Barnabás lelkész
Református: 13:00 óra, Antal 
Mariann lelkipásztor
Görög katolikus: 14:00 óra, 
Papp András parókus

Gépkocsival történő be-
hajtás és parkolás a Szent-
péteri kapui temetőnél:
Október 30. (szerda): minden 
gépjármű számára szabad a 
behajtás a temető területére.
Október 31. (csütörtök): csak 
mozgássérült kártyával ren-
delkező gépjármű tulajdono-
sok hajthatnak be a temető 
területére.
November 1. (péntek): ti-
los gépjárművel behajta-
ni a temetőbe. November 2. 
(szombat): általános rend 
szerint, a mozgássérült kár-
tyával rendelkező gépjármű 
tulajdonosok behajthatnak, 
a többiek díjfizetés ellenében.
Parkolás: a temető saját par-
kolójában, valamint a kör-
nyéken lévő nagyáruházak 
parkolóiban.

Halottak napi információk



Kevés olyan város létezik a 
világon, melyben egyszer-
re megtalálható Mexikó 
(-völgy), Afrika és Ázsia is, 
de úgy tűnik, hogy a Vas-
gyárban minden lehetséges. 

Egyes elméletek szerint a Ta-
tár-árokban a 19. század vé-
gén megnyílt Mexico csárdáról 
kapta a nevét később a völgy. 
A területet szintén érintette a 
Vasgyár terjeszkedése, itt léte-
sült ugyanis az Újgyár, azaz az 
ágyúgyár. Az 1930-as évek ele-
jén, hadiüzem lévén a külön-
böző egységeknek kódneveket 
(Ázsia, Afrika) adtak, ezeket az 
elnevezéseket az itt dolgozók 
a termelésből keletkező vörös 
és fekete salak színével magya-
rázták.

Most pedig következzen két 
olyan elnevezés, amely az egy-
kor honos növényzetre utal. 
Bár Komlóstető (és a tőle dél-
re fekvő Komlós-völgy) terü-
lete a botanikus szemével néz-
ve az egyik legkevésbé ismert 
területe a városnak, az szinte 
biztos, hogy az elnevezés nem 

a véletlen műve. Sőt, ha azt 
vesszük, hogy a miskolci bo-
rászok és borkereskedők egye-
duralmát a serfőzdések (és a 
szőlőket megtámadó filoxé-
ra nevű betegség) elég szépen 

megtörték a XIX. században, 
akkor már azt is sejthetjük, 
hogy honnan az egyik legfon-
tosabb alapanyag a folyékony 
kenyér előállításához. A közeli 
Örömhegy Pesty Frigyes köny-
ve szerint a tatárok kivonulását 
követő örömünnep színhelye 
volt, majd megmaradt az elne-
vezés a lakosság körében.

Bár a Google térképe ma is 
Kenderföldi-lakótelepként jel-
zi, a helyiek csak Kiliánnak 
hívják a Tatárdomb völgyé-
ben épült városrészt. De halad-
junk sorjában. A terület egé-
szen biztosan kenderföldként 
funkcionált, majd az 1950-es, 
1960-as években a környező 
szénbányák (Lyukóbánya, Pe-
reces) megnövekedett mun-
kaerő-szükséglete miatt a 
főként vidéki munkásság szá-
mára megépítették a két lakó-

telepet, melyet a főút metszése 
okán Dél- és Észak-Kiliánnak 
neveztek el. Északon főleg a 
munkások, délen az értelmisé-
giek laktak családjaikkal. 

De ki is a névadó? Kilián 
György (több helyen Killián-
ként írják) Budapesten szü-
letett 1907. március 12-én. 
Kommunista aktivistaként, 

eszperantistaként harcolt a 
nemzetiszocialista Németor-
szág hadserege ellen, ezekben 
a harcokban vesztette életét 
1943-ban Lengyelországban, 
és ezzel a Kádár-korszak egyik 
legünnepeltebb partizán már-
tír jává vált. Így nem csoda, 
hogy az államszocializmus 
idején lakótelepeket, laktanyá-
kat és iskolákat is több helyen 
elneveztek róla.

A két lakótelep nevét mára 
megváltoztatták, a déli lett a 
Kenderföldi-, az északi az Elő-
hegyi-lakótelep, a Kilián Gim-
náziumot pedig Diósgyőrivé 
keresztelték át. A Kilián (mi ta-
gadás, a megszokások rabja va-
gyok) ma is a város egyik leg-

kellemesebb lakótelepe, amiért 
a tervező Heckenast Péter 
Ybl-díjat is kapott 1963-ban.

Mindig is izgatott Újdiós-
győr egyik legnagyobb város-
részének elnevezése, a Bulgár-

föld. Jelenleg itt élek, erre a 
részre épült 1939-ben a DVTK 
új pályája is, tehát több min-
den ideköt, de valahogy nem 
sikerült gyerekfejjel kilogikáz-
ni azt, hogy mi köze ennek a 
területnek Bulgáriához. 

Pedig a jelenség nem egye-
dülálló az országban, de Mis-
kolcon kívül ezt máshol nem 
őrizte meg a helyiségnév. A 
megfejtés ugyanis az, hogy a 
terület a sajátos termeszté-
si kultúrájukról híres bolgár-
kertészetekről kapta a nevét. 

A XIX. század végén gazdasá-
gi és politikai kényszer miatt 
betelepült bolgároktól lehetett 
megkapni a legfrissebb, leg-
jobb minőségű zöldségeket és 
gyümölcsöket. Példának oká-
ért nekik köszönhetően vált 
mindennapos zöldségünkké a 
paradicsom és a paprika. Ők 
honosították meg nálunk és a 
Monarchia területén a spár-
gatököt, a padlizsánt, a póré-
hagymát, a fekete babot, sőt 
salátát és uborkát is termesz-
tettek. Miután a bolgároknak 
köszönhetően volt zöldség és 
gyümölcs az első világháború 
alatt és után is a piacokon, így 
megbecsült tagjai lettek a vá-
rosnak.

De nem csak Miskolcon, más 
nagyvárosokban is sokat kö-
szönhettek a bolgárkertészek-
nek. Emlékük nálunk a helyn-
évben, míg például a budapesti 
Bosnyák téri piac mellett szo-
bor formájában maradt fenn.

NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

Miskolc helynevei 9. rész

AFRIKA, ÁZSIA, MEXIKÓ ÉS BULGÁRIA

Fogvatartottak képeiből 
nyílt kiállítás a Miskolci 
Nemzeti Színházban. Az 
elítéltek egy jóvátételi prog-
ram részeként alkothattak, 
ebben egy miskolci művész 
segítette őket. Az elkészült 
festményeket később árve-
résre bocsátják, a befolyt 
összegből a megyei kórház 
vásárolhat új műszereket.

A Borsod Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézet és a 
Dugas Galéria közös vállalásá-
nak eredménye a „Rácsok mö-
gül szárnyaló művészet” című 
kiállítás. – A produktumot te-
kintve nem volt kétség, tudtam, 
hogy ezt így sikerre visszük, azt 
viszont még nem tudtam, hogy 
fogunk együttműködni – em-
lékszik vissza Dugas Erika a 
közös munkára. A festőnő he-
tekig járt a börtönbe és együtt 
alkotott az elítéltekkel. Sokan 
közülük életükben először fog-
tak ecsetet. – Nagyon nyitottak 

voltak és érdeklődőek, inkább 
kétkedőek a saját képességei-
ket illetően, de ahogy elkezd-
tünk együtt működni rájöt-
tek, hogy megy ez. Utána már 
felszakadtak ezek a gátak, és 
nagyon klasszul dolgoztunk 
együtt, közreműködőek voltak 
és odatették magukat – emel-
te ki a Dugas Galéria vezetője. 
Hozzátette: a munkához inspi-
rációs fotókat használtak, ame-
lyeken Leonid Afremov, Gelb 
Goloubetsky, és Grehem Ger-
ken festményei szerepeltek. Az 
elítéltek kedvük szerint választ-

hattak motiváló képet, és önál-
lóan dolgoztak, egyéni útmuta-
tás alapján.

Az alkotás egy jóvátéte-
li program része volt, amely-
ben tizenkét fogvatartott 
vehetett részt, összesen hu-
szonnyolc festmény készült 
el. Szeidl  Tamás, a Borsod-
Abaúj- Zemplén Megyei Bün-
tetés-végrehajtási Intézet 
parancsnoka elmondta, a fog-
vatartottak ezt úgy élik meg, 
hogy le vannak kötve, és van 
mivel foglalkozniuk. Saját be-
vallása szerint, kicsit kétked-
ve fogadta az ötletet, mikor 
először hallotta, hogy Dugas 
Erika néhány alkalom után el 
tudja érni bárkinél, aki még 
sose találkozott a festészettel, 
hogy ilyen képeket készítsen.

A festményeket jótékony 
célra ajánlották fel: később 

árverésre bocsátják, a befolyt 
összeget pedig a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Központi 
Kórház és Egyetemi Oktató-
kórház kapja. – Fogvatartot-
tak segítenek betegeken, ami 
nyilvánvalóan egy rendkívül 
erős erkölcsi üzenettel bír – 
emelte ki Révész János főigaz-
gató. Hozzátette: természete-
sen a képek elárverezéséből 
befolyó összeg segíti a kór-
házat abban, hogy különböző 
modern gépeket, műszereket 
tudjanak vásárolni. 

Az elítéltek korábban a me-
gyei kórház kórtermeinek ki-
festésében is segítettek. A jó-
vátételi program célja, hogy a 
fogvatartottak visszaadjanak 
valamit a társadalomnak. A 
festményeket november 15-
éig tekinthetik meg a szín-
házban.
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Hetedszer hirdette meg ok-
tóber 23-a közeledtével vá-
rosi versmondó versenyét a 
II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár. 

Idén először általános isko-
lás diákok is jelentkezhettek 
az eddig csak középiskolások 
részére szervezett megméret-
tetésen. Hat felső tagozatos ál-
talános iskolás, és huszonegy 
középiskolás gyermek szavalt 
el egy-egy ’56-os verset.

Volt, aki a költészet, volt, 
aki a történelem, és volt, aki 
a személyes élmények felől 
közelítette meg a forradalom 
és szabadságharc emlékét, de 
mindannyiukban közös volt, 
hogy emlékezni kell. Emlé-
kezni a forradalmat megelő-
ző időkre, és az azt követő 
megtorlásra. – Utánanéztem a 
forradalom előtti és után idő-
szaknak: képeket és videókat 
nézegettem, hogy megpró-
báljam belehelyezni magam 
ebbe az érzelemvilágba, de 

persze ez lehetetlen – nyilat-
kozta a Szomor Abigél, a Kos-
suth Lajos Evangélikus Gim-
názium 11. osztályos tanulója.

Papp Ferenc kulturális főre-
ferens kifejtette, a szavalóver-
seny célja, hogy továbbörö-
kítse mindazt a tudást, ami a 
verseken keresztül megérin-
tik a lelkünket, hiszen „mi egy 
forradalmi nemzet vagyunk”.

Számos vers és önálló kö-
tet született 1956-tal kapcso-
latban, így nagyon gazdag a 
kínálat, amiből készülhettek 
a diákok. – A szavalóverseny 
fontos feladata, hogy a ver-
seken keresztül közelebb ke-
rüljenek ehhez az időszak-
hoz. Megismerni, megérteni, 
megszeretni a verset azáltal, 
hogy elszavalják azt – mond-
ta Prokai Margit, a II. Rákó-
czi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár igazgatója. A diá-
kok most is kaptak egy aján-
lott verslistát, de más for-
rásból is választhattak, mint 
ahogy többen meg is tették.

Rácsok mögül szárnyaló művészet

Szavalóverseny 
1956 emlékére
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GASZTRONÓMIAI KÜLÖNLEGESSÉG 
ŐSSZEL IS AVALON MÓDRA
Szepesi Gábor, az Avalon 
Park kreatív séfje egy kü-
lönleges zellerkrémleves 
receptjét osztja meg, ami 
véleménye szerint gyömbé-
res almával és véres hurkával 
az igazi. 

A következő recept nagy 
kedvencem. Ezt valamilyen 
formában mindig előveszem, 
ahogy elkezdenek hullani a 
falevelek és beköszönt a hideg 
időszak – mondja a kreatív séf. 

Először is érdemes az almá-
val kezdeni, hogy minél töb-
bet tudjon a gyömbéres lében 
állni. A legjobb, ha egy nap-
pal előtte készítjük el. Ez való-
jában egy almakompót, amit 
akár nagy mennyiségben is 
elkészíthetünk és a későbbiek-
ben akár a desszertjeink kie-
gészítője is lehet. 

A cukorból és vízből sziru-
pot készítünk. Úgy a legegy-
szerűbb, ha az alapanyagokat 
1:1 arányban használjuk. Ez 
esetben 0,5 kg cukrot 0,5 l víz-
zel felforralunk, majd a meg-
pucolt és feldarabolt gyömbért 
beledobjuk és hagyjuk hűlni a 
szirupunkat. Közben megpu-
coljuk az almákat. A legjobb 
választás a savanyúbb zöld al-
mák, például a Granny Smith. 
Miután megpucoltuk, kivesz-
szük a magházat és tetszőleges 
darabokra vágjuk. Az almá-
kat a langyos szirupba rakjuk, 
majd egy éjszakát állni hagy-
juk benne. Nagyobb mennyi-
ségben akár dunsztolhatjuk is, 
majd mehet a spájzba. 

A leveshez a hagymát fél 
karikára vágjuk, majd olí-
vaolajon, kis lángon elkezd-
jük dinsztelni. Figyeljünk rá, 
hogy a hagyma ne égjen meg 

és szép fehér maradjon a le-
vesünk. Ezután hozzáadjuk a 
kakukkfüvet és a babérlevelet 
is. A megpucolt zellert felda-
raboljuk, és a hagymához ad-
juk. Pár percig pároljuk, majd 
ráöntjük a tejet és annyi vi-
zet, hogy egy ujjnyival ellep-
je a zellerünket. A levest sóval 
ízesítjük, majd addig főzzük, 
míg a zeller teljesen megpu-
hul. A babérlevelet és a ka-
kukkfüvet kivesszük és kézi 
botmixerrel krémes állagúra 
turmixoljuk. Ha szükséges 
még vízzel korrigálhatjuk az 
állagát, majd sóval ízlés sze-
rint ízesíthetjük. Befejező lé-
pésként a véres hurkát kevés 
zsiradékon megsütjük, eloszt-
juk a tányérokban a gyöm-
béres almakompóttal együtt, 
majd a forró levesünket rá-
szedjük.

Jó étvágyat hozzá!

Hozzávalók (4 főre):

A leveshez:
0,5 kg zeller
0,1 kg vöröshagyma
3 dl tej
1 dl olíva olaj
2 db babérlevél
2 ág friss kakukkfű

Az almához:
1 nagy ujjnyi gyömbér
2 db közepes méretű alma
0,5 kg cukor

A hurkához:
0,2 kg véres hurka
Kevés zsiradék

HOGY KI A LEGÉRDEMESEBB A PRIMA KÖZÖNSÉGDÍJRA, AZT ÖN DÖNTHETI EL!
Szavazatát a Közönségdíjra leadhatja a www.voszborsod.hu honlapon 2019. november 7-ig.

Magyar Képzőművészet kategória
URBÁN TIBOR festőművész, festmények, grafikák, kép-
versek, művészkönyvek, tárgyak és installációk alkotója. A 
Miskolci Galéria több kiállításának művészeti rendezője, 
de művészeti bizottságokban is dolgozik. Többszáz kiállí-
táson szerepelt, számtalan elismerés birtokosa.

Magyar Oktatás és Köznevelés kategória
CSEKÉNÉ ALTRICHTER JUDIT tanár. Gyógypeda-
gógiai tanárképző főiskolán végzett, gyermek- és felnőtt 
korú értelmi akadályozottsággal, súlyos- és halmozottan 
sérültekkel foglalkozik, az ÉFOÉSZ „Paramuzsikusok 
ének-zenekarának vezető tanára.

Magyar Népművészet és Közművelődés kategória
ZEMPLÉN TÁNCEGYÜTTES, a régió ha-
gyományait ápoló, kutató, feldolgozó és saját 
koreográfiákon keresztül bemutató együtte-
se. A már világhírű együttes, minden korosz-
tályt bevonva egyedülálló képzési kulturális 
és szórakoztató tevékenységet folytat. 

Magyar Oktatás és Köznevelés kategória
GECSE ATTILA lelkész, alapítója az Erzsébet Hospi-
ce Alapítványnak. 1992 óta oktatói feladatokat is ellát. A 
pszichiátriai betegek lelki gondozása mellett a Bátor tábor 
gyászcsoport vezetője, a Lélekmadár tábor pasztorális lel-
kigondozója. A Perecesi Bányász Fúvószenekarnak is tagja.

Magyar Színház és Filmművészet kategória
HARSÁNYI ATTILA színművész. 2009-től a Miskolci 
Nemzeti Színház társulatának a tagja. 2017-ben Básti La-
jos-díjban részesült, 2018-ban Jászai Mari-díjjal ismerték 
el kiemelkedő színpadi munkásságát. A színészi mun-
ka mellett színházi rendezéssel is foglalkozik (Cocteau, 
Mrozsek).

Magyar Sport kategória
A MISKOLC STEELERS amerikai futball csapat 
már 14 éves múlttal rendelkezik. 2014-ben jogot 
szerzett a HFL-ben (Magyar Amerikai Futball 
Liga) való indulásra. 2017-ben az első vidéki HFL 
bajnok a Miskolc Steelers lett. 2018-ban a második 
helyezésük a sport iránt érzett szeretetet jelenti.

Magyar Színház és Filmművészet kategória
A MISKOLCI CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ. Mű-
ködését 1986-ban amatőr csoportként kezdte meg. Több 
mint két évtizedes fennállása óta a klasszikus meseiroda-
lom darabjai mellett magyar népmeséket és kortárs hazai, 
illetve külföldi szerzők műveit játszotta és játssza a társulat.

Magyar Tudomány kategória
DR. PALOTÁS ÁRPÁD intézetigazgató, dékán, egyete-
mi tanár. Kutatási területe a tüzeléstechnika, ill. tágabb 
értelemben az energetika, különös tekintettel a környe-
zetvédelemre. Kiemelkedő tudományos, kutatásfejlesztő 
tevékenységét számos szakmai díjjal ismerték el.

Magyar Zeneművészet kategória
A MISKOLC DIXIELAND BAND 29 év alatt 
az egyik legismertebb jazz formációja lett, stí-
lusuk a XX. század swing bemutatása. A hazai 
fesztiválok mellett számos küldöldi meghívást 
kaptak. 2005-ben A Miskolci Gyé mántok, a 
Múzsa Művészeti díjat kapták meg.

Kik nyerik a B.-A.-Z. Megyei PRIMA díjat 2019-ben? Kik kapják a háromszor egymillió forintos PRIMA  
díjat és a kettőszázötvenezer forintos közönségdíjat? Kik kapják Mancs gyönyörű bronz szobrát?

A VOSZ B.-A.-Z. Megyei Szervezetének elnöksége minden évben meghirdeti a PRIMA díjat, amellyel a megye kulturális, tudományos, oktatási és sport életének 
legkiválóbb képviselőit ismerjük el. A megyei PRIMA díj várományosai 10 kategóriából lettek kiválasztva és közülük hárman kapnak PRIMA díjat, egyvalaki 
Közönségdíjban részesül. A kiválasztottak 2019. november 9-én a Miskolci Nemzeti Színházban a nagyszabású megyei PRIMA díj gálán vehetik át díjaikat.



Az eltérő nevelési igényű 
gyermekek kezeléséről, gon-
dozásáról tartottak kon-
ferenciát szakemberek és 
érintett szülők, családok 
részvételével a MAB szék-
házban.

Mi a teendő? – már a kon-
ferencia címében is jelezték a 
szervezők, megoldási javasla-
tokat szeretnének felkínálni a 
megyénkben sajnos gyakori 
probléma kezeléséhez. Mottó-
ként azt fogalmazták meg, hogy 
többletjogosultságra van szük-
ség a fejlesztés, az oktatás terén.

A Miskolci Gráciák Egye-
sület nevében Sólyom Enikő 
főorvos szervezte az évente 
szokásos egészségre nevelő, 
felvilágosító programot. – Éle-
tem egyik legnagyobb jelentő-
ségű élménye az volt, amikor 
a gyermekegészségügyi köz-
pontban elkezdtük a sérült 
gyerekek mozgásfejlesztését, 
és eltűntek a kórképek. Óriá-
si élmény volt, hogy mentáli-
san és érzékszerveiket illetően 
is fejlesztést kaptak – mutatott 
rá a kezelés összetettségére a 
főorvos, gyorsan hozzá is téve: 
a gyógypedagógus, logopé-
dus, pszichopedagógus mun-
kájával kiegészülve ez a mun-
ka egy lánc, hálózat, ami a 
megyében rendelkezésre is áll.

Megtudhattuk azt is, hogy a 
90-es években az iskoláskorú 
gyerekek alig 0,2 százaléka volt 
sajátos nevelési igényű, 10 év-
vel később azonban ez az arány 
3 százalék fölé emelkedett, és 
azóta is emelkedik – így került 
fokozatosan előtérbe a problé-
ma. – A megyében viszonylag 
magas a koraszülöttek aránya, 
ők különösen veszélyeztetet-
tek. Nálunk tehát fokozottabb 
az igény a munkánkra – han-
goztatta Sólyom Enikő.

A teltházas konferencián 
szó esett egyebek mellett a sa-
játos nevelési igényt sejtető tü-
netekről, a védőnőkről, mint 
összekötő kapcsokról a szülő, 
az orvos és a pedagógiai szol-
gálat között, de bemutatták a 
Kamilla Korai Fejlesztő Köz-
pont szolgáltatásait is.

A szervező Miskolci Gráci-
ák Egyesület elnöke elmondta, 
mindig aktuális témákat tár-
gyaló konferenciáikon egy asz-
talhoz ültetik a tudományágak 

képviselőit, valamint a kér-
déskörben érintett családokat, 
személyeket. Pelczné Gáll Ildi-
kó hozzátette: nagy az érdeklő-
dés a program iránt. – Mi azt 
szeretnénk, ha az eltérő neve-
lési igényű gyerekek esetében 
időben észrevennék a prob-
lémát, és még nagyobb haté-
konysággal tudnák kezelni. A 
konferencia végén összefoglaló 
anyagot szeretnénk összeállí-
tani, ami útmutatóul, segítsé-
gül szolgálhat – mondta.

A Borsodi Sörgyár dolgo-
zói ismét önkéntes munkát 
vállaltak a mára hagyo-
mánnyá vált fenntartható-
sági hónap keretein belül. 
Ezúttal a megyei központi 
kórház udvarát varázsol-
ták szebbé. 

A Borsodi Sörgyár dolgo-
zói az idei önkéntes napon 
ahhoz járultak hozzá, hogy 
a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Központi Kórház 
és Egyetemi Oktatókórház-
ban lévők mindennapjai egy 
szebb és rendezettebb kör-
nyezetben teljenek. A kór-
ház főépületénél lévő terüle-
tet újították meg, amelyhez 
nemcsak dolgos kezekkel, 
hanem több mint 3 millió 
forint értékű tárgyi felaján-

lással is hozzájárultak. A 
munka fókuszában a közös 
alkotás öröme állt, melynek 
folyamán ebből az összegből 
fákat és virágokat ültettek, 
kerítést és padokat festettek, 
virágládákat telepítettek, 
valamint környezetet par-
kosítottak a miskolciak leg-
nagyobb örömére. 

A fenntarthatósági hó-
nap azonban nem állt meg 
a kórház kertjének megszé-
pítésénél. A sörgyár válla-
lati főzőversenyén idén már 
másodszorra jótékonysági 
főzést is hirdettek. A Ma-
gyar Élelmiszerbank Egye-
sülettel együttműködve, 
600 adag étel megfőzésével 
és szétosztásával segítették 
az arra rászoruló családok 
mindennapjait. 

Szebbé varázsolták 
a kórház udvarát

FOKOZOTTABB AZ IGÉNY  
A MUNKÁJUKRA
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Az Always és a Magyar 
Vöröskereszt országos 
kampányt indított a mély-
szegénységben élő lányok 
megsegítésére. A Lányból 
Nővé kampány több mint 
négyezer kamaszt szólít 
meg.

Világszerte lányok és fiatal 
nők milliói hiányozhatnak 
az iskolából és a munkahe-
lyekről, mert nincs pénzük 
alapvető női higiénés termé-
kekre. Sokan régi rongyo-
kat, papírt használva, fertő-
zésnek kitéve vészelik át a 
menstruációs napokat. Az 
iskolai hiányzás akár tanul-
mányokból való lemaradást 
is eredményezhet. Az egyik 
női higiéniai termékeket 
gyártó cég és a Magyar Vö-
röskereszt májusban indítot-
ta el programját, hogy segít-
se a hátrányos helyzetű fiatal 
lányokat és nőket. Elsősor-
ban azokat, akik számára 

anyagi okok miatt nem elér-
hetőek az alapvető női higi-
énés termékek. A kiosztott 
adományok értéke csaknem 
18 millió forint.

Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében védőnő mester-
oktató kíséri a Vöröskereszt 
munkatársait, hogy beszél-
gessen a lányokkal a testi fej-
lődésről, és a menstruáció 
témaköréről. - Olyan egész-
ségnevelési előadást hallhat-
nak a gyerekek, amelynek 
témája az intim higiéné. Fel-
hívjuk a figyelmet a tisztaság 
fontosságára, természetesen 
érintjük itt a nőiség kérdé-
sét is az előadások folyamán 
a Procter and Gamble jóvol-
tából – avatott be a program 
részleteibe Laták Kamilla, a 
Magyar Vöröskereszt Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Szervezetének programko-
ordinátora.

A szervezet 12 iskolát vont 
be a programba megyénk-

ben. Eddig 9 intézményben 
jártak a Vöröskereszt mun-
katársai és több mint 200 
hetedik osztályos lányt szó-
lítottak meg.  – Azokat a lá-
nyokat szeretnénk megszó-
lítani, akik lehet, hogy már 
menstruálnak, vagy éppen 
előtte állnak ennek a bio-
lógiai változásnak. Éppen 
azért, hogy tisztában legye-
nek azokkal a változásokkal, 
amelyeken testük keresztül 
megy, és amit esetleg nehéz-
ségként élnek meg – nyilat-
kozta Szathmáry-Király Ág-
nes, a Vöröskereszt Megyei 
Szervezetének kommuniká-
ciós munkatársa. 

A Lányból nővé kampány-
ban egy felvilágosult, maga-
biztos női generációt szeret-
nének nevelni. Az interaktív 
előadás és tanácsadás mel-
lett, három hónapra elegen-
dő intimbetétet is kiosztot-
tak a program munkatársai 
az iskolás lányoknak.

Egészségnapot tartott a 
Vakok és Gyengénlátók Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Egyesülete irodájában. Még 
szűrőbusz is érkezett az 
udvarra, hogy minél több 
szempontból megvizsgáltat-
hassák magukat a program-
ra érkezők.

A fehér bot nemzetkö-
zi napja alkalmából megtar-
totta immáron hagyomá-
nyos rendezvényét a Vakok 
és Gyengénlátók Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Egyesü-
lete segítségül hívva a Rota-
ry Klub Miskolc-Tapolca civil 
szervezetet.

Barnóczki Gábor elnök 
megnyitó beszédében el-
mondta, a prevenciós jelleg 
mellett kiegészítették a prog-
ramot egészséges ételek és 
gyógyteák kóstolásával. –Na-
gyon fontos, hogy helyben ta-
lálják meg a vakok és gyengén 
látók ezeket a szűréseket, és 
nem kell hosszan sorakozni-
uk a kórházban miattuk. A 
programelemek bővülésével 

pedig szeretnénk elérni, hogy 
ne csak vizsgálatok legyenek a 
rendezvényen, hanem beszél-
getni is tudjanak egymással 
a jelenlévők. Így eltölthetünk 
itt egy pozitív napot, aminek 
szűrési eredményei remélhe-
tőleg negatívak lesznek.

A Rotary Klub Miskolc-Ta-
polca 2004-től támogatja a 
Vakok és Gyengénlátók Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Egyesületét. – A Rotarynak 
szívügye a vakok és a gyengén 
látók támogatása, idén pedig 
összegyűlt annyi pénz, hogy 
finanszírozni tudjuk ezt a 

mostani szűrőnapot – mond-
ta a klub tagja Gulyás István, 
majd hozzátette, már harma-
dik éve vesznek részt támoga-
tóként ezen a rendezvényen.

A megjelentek prosztata-, 
tüdő- és szájüregi rákszűré-
sen vehettek részt, valamint 
volt vérnyomás-, vércukor-
szint mérés és hallásvizsgálat 
is. A szűréseket a Semmelweis 
Kórház és Egyetemi Oktató-
kórház szűrőcentrumának 
dolgozó végezték. A szervező 
szerint akár ötvenen is meg-
fordulnak egy-egy ilyen déle-
lőttön.

Lányból nővé magabiztosanPozitív élmény negatív eredményekkel 

MEGÚJULT GYURI BÁCSI APPJA
A Györgytea telefonos al-
kalmazás most kívül-belül 
megújult, és olyan új, hasznos 
funkciókkal bővült, amelyek-
kel már bárki, könnyedén 
megtervezheti a gyógynövé-
nyes kúráját.

Eddig az alkalmazás egész-
ségvédő naptárában csak az 
éves egészségvédő programot 
lehetett követni, ám a megú-
jult funkciókkal most azokra is 
gondoltak, akik még nem tud-
ják, milyen teát kell inniuk. Szá-

mukra Gyuri bácsi tematikus 
teakúra javallatokat állított ösz-
sze, így mindenki kedvére válo-
gathat a kész programok közül, 
attól függően, hogy a babavá-
rás, az immunrendszer erősítése 
vagy a megfázás kezelése a cél. A 
személyre szabható push üzene-
tekkel pedig figyelmeztethetjük 
magunkat, hogy eljött a teaké-
szítés ideje. 

- Szerencsések vagyunk, mert 
a természettel összhangban 
élünk, és minden napunkat a 
gyógynövények töltik ki, de so-

kan nem ismerik őket, vagy nem 
tudják, pontosan melyik mire 
való. Nekik szeretnénk segíteni 
ezzel a szolgáltatással. Nem is 
titkolt célunk a fiatalok megszó-
lítása, hiszen ők egyre nagyobb 
érdeklődést mutatnak a termé-
szetes gyógymódok iránt, és az ő 
zsebükben mindig ott az okoste-
lefon. A megújult mobilos appli-
kációval a teakúrákat a minden-
napi rutinunk részévé tehetjük 
– nyilatkozta Lopes-Szabó Zsu-
zsa, a Györgytea Kft. ügyvezető-
je, Gyuri bácsi lánya. 



Újabb értékes idegenbe-
li bajnoki sikert ért el a 
DVTK kosárlabda együtte-
se. A Szekszárd legyőzése 
és a sikeres Európa Kupa 
rajt után egy újabb komoly 
bajnoki kihívás várt a pi-
ros-fehérekre. A Zalaeger-
szeg otthonában 84 – 72-es 
idegenbeli sikert értek el. 

Cziczás László vezetőedző 
csapata az élvonal ötödik fordu-
lójában a ZTE otthonában lépet 
parkettre és végül 12 pontos si-
kert könyvelhetett el. Egy 11-
5-ös állás volt még a találkozó 
elején, amikor a hazaiaknál volt 
az előny, ám onnan már kont-
rollálta a történéseket a DVTK. 
Mindez azt jelentette, hogy a fé-
lidőhöz érve már 51 -34-es volt 
a miskolci előny és ez a folyta-
tásban sem változott meg. 13 
pontos volt a DVTK előnye a 
harmadik negyed végére, ami 

még tovább nőtt, a záró negyed-
ben már volt 15 pont is közte. A 
piros-fehérek sikerét nem ve-
szélyeztette semmi, mert ugyan 
küzdött a házigazda, de a Diós-
győrből tulajdonképpen min-
denki hozzájárult csapata sike-

réhez, összesen 9 játékos dobott 
pontot a Cziczás csapatból. Zi-
omara Morrison 25 pontjával 
nem csak csapata, de az egész 
mezőny legeredményesebbje 
is volt, így alakult ki összessé-
gében a magabiztos, 84 – 72-es 

DVTK siker a ZTE otthonában. 
Győzelmével a második helyről 
várhatja a folytatást a miskolci 
együttes a bajnokságban. Az NB 
I A csoportjában szombaton, a 
Vasas otthonában indul majd 
újra a diósgyőri pontvadászat. 

A hazaiak kiváló szezont futó amerikai játékosa, 
 Thornton a legutóbbi találkozó utolsó pillanatában 
megcsúszott, így a Salgótarján elleni mérkőzést csak 
 civilben nézhette végig a kispadról.

Hajdu két benti kosarával 
indított a Salgótarján, majd Ta-
kács szerzett hármast. A folyta-
tást övező kapkodásból a haza-
iak jöttek ki eredményesebben. 
A vendégek tüzéreit jól semle-
gesítette a Miskolc, ám Heren-
dic többször is eredményes 
volt közelebbről (24-21).

Lippai vezetésével jól kez-
dett a MEAFC, ám míg Ta-
kács kihagyta, addig Kovács 
bedobta ekkor távolról. A 
harmadik hazai támadás sem 
sikerül, majd ismét Kovács 
szerzett fontos faultos pon-
tokat. Béres és Homoki visz-
szaverte a vendég egyenlítést, 
ám a tarján külföldi irányító-
ja, Herendic újabb pontokat 
szállított. Kozák M. triplá-
ja majd büntetői kicsit meg-
nyugtatták a Miskolcot, ám 
egyéni betörésekből és Boi-
nitzer utolsó pillanatos lepat-
tanóiból a vendégek szinte 
egalizáltak (42-41). A harma-
dik negyedben a miskolciak 
zsinórban adták el a labdákat, 
amelyek után eredményesen 
indult a Tarján, majd kellő 
extázisba kerülve hamarosan 

már palánkos és sima trip-
láknak is örülhettek. Védeke-
zésben többször is rosszul he-
lyezkedtek a fehér mezesek, 
így hiába harcolt derekasan 
elöl a két Kozák, a távolság 
egyre csak nőtt (56-72).

Gyorsan húsz pont lett a 
különbség, de Takács nem 
állt le. Lendületesen moz-
gatta a társakat. Kozák M. 
gyönyörű belépésnél és Ko-
zák B. kinti dobásnál kapott 
gólpasszt, és úgy tűnt, hogy 
elindul valami a házigazdá-
nál is. A remekül játszó és 20 
ponttal záró Kozák Márton 
újabb jó betöréssel jelentke-
zett, így a záró szakasz felé-
nél már csak 11 volt közte 
(72-83). A folytatásban nem 
csupán a hazai gárda, de az 
eredményjelző tábla is meg-
állt. Utóbbi rövid idő múl-
va újra működött, a hazai 
csapatnak viszont elfogyott 
a negyven perce. A Salgó-
tarján sikeres harmadik ne-
gyedbéli játékával nem csak 
megfordította, de megérde-
melten meg is nyerte a talál-
kozót (78-88).

2-1-re legyőzte a Debrecen 
a DVTK-t, a labdarúgó NB 
I kilencedik fordulójában. 
Évek óta nem volt ilyen közel 
egy debreceni győzelemhez 
a Diósgyőr, ha a találkozó 
statisztikáját, a 90 perc ese-
ményeit nézzük. De a javuló 
játék ellenére sem szerzett 
pontot Feczkó Tamás csapa-
ta, így nem mozdultak el a 
tabellán. 

Nem változott az előző for-
dulóhoz képest a DVTK kez-
dőcsapata a keleti rangadóra, 
amit helyzetekkel kezdtek a 
fekete mezes miskolciak, de 
Prosszer sajnos nem tudott a 
kapuba találni. A 8. percben 
aztán első lehetőségét gólra 
is váltotta a házigazda, Szécsi 
gurított a DVTK hálójába, 1-0. 
A gól után kijött a sokkból és 
átvette a kezdeményezést is a 
DVTK, sőt a 32. percben ha-
talmas gólhelyzet alakított ki, 
de Márkvárt nem jól célzott és 
elakadt a labda a kapusban. Jól 
jött ki viszont a szünet után a 
folytatásra a Diósgyőr, a szög-
letből leadott, megpattanó 
Márkvárt lövéssel ugyanis si-
került egyenlíteni. Egy órányi 
játék után Varga adott hangot 
finoman nemtetszésének egy 
ítélettel kapcsolatban, ösz-

szeszedve először egy sárgát, 
majd rögtön még egy piro-
sat is. Ám ezek után rögtön 
a DVTK-t érte hidegzuhany, 
ugyanis a rosszul helyezke-
dő Iszlai a játékvezető szerint 
szabálytalankodott a tizenha-
toson belül. Tőzsér pedig em-
berhátrányban is előnyhöz ju-
tatta csapatát, 2-1. A találkozó 
hajrájában egy könnyelmű 
megoldást kicsi híján góllal 
büntetett a házigazda, de a 87. 
percben megvolt a gólhelyze-
te a mieinknek is, ám sem Rui 
Pedro középre gurításánál, 
sem pedig Korbély ívelésénél 
nem sikerült a befejezés és így 

2-1-es debreceni győzelem 
lett a vége. 

– Megvolt a lehetőségünk 
arra, hogy mi szerezzük meg 
a vezető találatot, sajnos  rossz 
döntést hoztunk, rossz volt a 
kivitelezés a ziccerben és ugye 
a hazaiak az első lehetőségük-
ből gólt szereztek. Azt mon-
dom, utána is a mi akaratunk 
érvényesült, amit kitaláltunk, 
az nagyon jól működött ezen 
a mérkőzésen, nagyon-na-
gyon bosszantó, hogy ilyen 
mérkőzésen veszíteni tudtunk 
– kezdte értékelését Feczkó 
Tamás, a DVTK vezetőedző-
je. A végeredmény nem ezt 

tükrözi, de mégis, szinte min-
den mutatóban jobb volt el-
lenfelénél a miskolci együt-
tes, megvolt a győzelmi esély 
is, de pontot szerezni, az elő-
relépés ellenére sem sikerült. 
- Amióta itt vagyok, tényleg a 
legjobb mérkőzést játszottuk. 
Ahogyan a beharangozóban 
mondtam, kezd kialakulni az 
a játékstílus, amit szeretnénk, 
ez a mérkőzés jó visszajelzé-
se volt annak, hogy a játéko-
sok vevők rá és meg is tudják 
valósítani. Most már csak le 
kell pontosítani a végjátékot – 
zárta gondolatait Feczkó Ta-
más. 

A Kis-Galya Közhasznú Sportegyesület október közepén, 
napsütéses időben rendezte meg a XVI. Üveghuta-kupa elne-
vezésű hegyi kerékpáros időfutam versenyt, melyen 22 kate-
góriában 218 bringás adott számot felkészültségéről.

A Bükkszentlászló  és Bükk-
szentkereszt közötti, az ország-
úti és MTB kerékpárosokat 
egyaránt nyeregbe szólító 5,3 
km-es hegyi időfutamverse-
nyen húsz egyéni és két páros 
kategóriát kínáltak az amatőr 
és profi résztvevőknek. Újdon-
ságot jelentett a családi páro-
sok kategóriája, melyben egy 
gyermek és egy szülő vagy 
nagyszülő nevezhetett. Az első 
győztes a 25:13 percet tekerő 
tiszaújvárosi Bán Csaba és lá-
nya, Lilla lett.

Az első versenyző Bükk-
szentlászlón, 10 órakor raj-
tolt, akit félpercenkénti indí-

tással, a nevezési sorrendben 
folyamatosan követték a töb-
biek. A célt Bükkszentkereszt 

határában, a kőkeresztnél je-
lölték ki. Az abszolút legjobb 
időt a szlovák CK Spartak Tl-
mace csapatában versenyző, 
országúti kategóriában neve-
zett Fejes Gábor érte el, aki 
mindössze öt másodperccel 
maradt el az általa 2013-ban 

felállított 12:55 perces pálya-
csúcstól.

A felnőtt hölgyek országúti 
kategóriájában 18:47 perccel 
a miskolci Nónay Fanni bi-
zonyult a leggyorsabbnak. A 
„Baráti párosok” kategóriában 
nyert a Vinnai Balázs-Orosz 
Gergő (Piccolaro15 / Pannon 
Cycling Team) duó, idejük 
16:03 perc. Az MTB kerékpá-
rosok között a felnőttben ér-
dekelt debreceni Bódi Már-
ton és az ifjúságiaknál első 
helyen végzett Lónyai Leven-
te (Kis-Galya KSE) egyaránt 
17:19 percet tekert és végzett  
holtversenyben az abszolút 
értékelés élén, míg a női ab-
szolútban az ifjúsági korú Le-
ányvári Sára (Kis-Galya KSE) 
22:29 perccel volt a leggyor-
sabb.
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JAVULÓ JÁTÉK, DE NULLA PONT 

Fejes Gábor ezúttal is legyőzhetetlen volt

23 egyesület több száz ver-
senyzője vett részt az Avas 
Kupa – Csordás József ka-
rate emlékversenyen. 

Már 13. alkalommal em-
lékeztek meg versenyzéssel 
Csordás József mesterről 
Miskolcon, a karate Avas 
Kupán, ami a szokásoknak 
megfelelően, emlékverseny 
is volt egyben. 2019-ben is 
népes mezőny gyűlt össze, 
57 kategóriában, a 6 éve-
sektől a szeniorokig lép-
tek versenyzők a tatamira. 
A már több mint 30 éves 
hagyományokra visszate-
kintő Avas Kupa megnyi-

tójában,  Mészáros János, a 
Magyar Karate Szövetség 
elnöke szólt a megjelentek-
hez, megemlékezve Csordás 
József senseiről, kiemelve az 
emlékverseny jelentőségét. 

A valóban minden szem-
pontból családias hangu-
latú versenyen többek kö-
zött a friss magyar bajnok, 
Bérczes Botond is tatamira 
lépett formagyakorlatával 
és megnyerte a 12-13 évesek 
kategóriáját és az egyel idő-
sebbek kiírását is. A miskol-
ci Justitia Fuji-Yama SE lett 
végül a verseny legeredmé-
nyesebb klubja, 10 arany, 10 
ezüst és 10 bronzéremmel. 

Népes mezőny  
az Avas Kupán

A küzdeni tudás 
ezúttal kevésnek 
bizonyult

IDEGENBEN IS BAJNOKI SIKER



Az Európa Kupa H csoport-
jának 2. fordulójában a spa-
nyol Sedis Bàsquet csapatá-
hoz látogatott az Aluinvent 
DVTK, és a sérülés miatt két 
magas emberét is elveszítő 
piros-fehérek súlyos 94-72 
arányú vereséget szenvedtek 
ellenfelüktől.

Jól kezdte a találkozót az 
Aluinvent DVTK. Škorić és 
Morrison középtávoli dobásai 
között ugyan Diaz is betalált 
közelről, de aztán Goree ve-
zérletével, aki egy 2+1-es akció 
után a hárompontos vonalon 
kívülről is jól célzott, megug-
rott a vendégcsapat (4-12). A 
4. perc végén pályára lépett 
friss WNBA-bajnokunk, Sha-
tori Walker-Kimbrough, és ha 
már így alakult, egy szép asz-
sziszttal meg is kínálta Mor-
risont, miközben a hazaiaknál 
Wiese igyekezett tartani a lé-
pést a piros mezesekkel. So-
kat cserélt Cziczás László, Zele 
Dorina rögtön egy hármassal 
avatkozott játékba, majd Sha-
tori is feliratkozott a pont-
szerzők közé (12-19). A Cadí 
La Seu csapata ebben a peri-
ódusban leginkább büntetők-
ből tudott eredményes lenni. 
A negyed végére egy sajnálatos 
baleset történt, Goree szép tá-
voli dobása után a következő 
támadásnál egy rossz mozdu-
lat következtében bokasérü-
lést szenvedett. Zelét ez a mo-
mentum sem zökkentette ki, 
mert újabb triplát süllyesztett 

el a hazaiak gyűrűjében. Mivel 
azonban a védekezésben akad-
tak gondok a koncentrációval, 
csak szűk előnyre tett szert a 
Diósgyőr (24-28).

6-0-ás szériával kezdte a má-
sodik negyedet a spanyol csa-
pat, mikor Walker-Kimbrough 
ment be az erdőbe és fejezte be 
egy duplával a bátor egyéni ak-
cióját (30-30). Pena kettese és 
Nogic hármasa után Cziczás 
László kérte ki az első időt a 
mérkőzésen. Gólmenetes idő-
szak után Škorić és Morrison 
is villant, de egy hazai tripla is 
utat talált a gyűrűbe (38-34). 
Shatori távolról célzott jól, de 
rálépett a vonalra, így dobása 
csak két pontot ért, majd két 
ügyes labdaszerzést követő-
en újra a DVTK vezetett (38-
39). Puyol és Morrison két-két 
büntetője után is ez volt még a 
helyzet, azonban a félidő hajrá-
ja egyértelműen a Cadí La Seu 
csapatáé volt (48-41).

A szünet után sem fukar-
kodtak a pontokkal a csapatok, 

de a házigazda dobásai jobban 
sültek, a DVTK-ban Morrison 
és Zele céloztak jól (59-47). A 
következő találat ugyan Moo-
re nevéhez fűződött, de ezután 
a piros-fehérek csináltak egy 
6-0-ás rohamot, időt is kért a 
hazaiak fiatal mestere (61-53). 
Szavai hatottak, mert előbb 
újfent Moore, majd Wiese és 
Bahí tettek hozzá egy-egy dup-
lát a közöshöz, így nem csoda, 
hogy megint megállt a játék, de 
most a vendégek edzője miatt. 
Nagyon kellett ezután Pusz-
tai csont nélküli, majd Wal-
ker-Kimbrough szerencsésen 
bepattogó tempója, de Mor-
re-ral továbbra sem bírtak a 
vendégek (69-58). 

A záró felvonásban Nogic 
hármasára Szücs válaszolt öt 
ponttal, nem adta fel tehát a 
küzdelmet a DVTK (74-64). A 
34. perc végére azonban vesz-
ni látszottak a remények, hi-
szen Gustavsson duplája után 
Wiese szórt egy triplát. Sőt, 
a folytatásban Moore előbb 

csinált egy 2+1-est, majd egy 
sima akciógólt, így el is dőlt a 
mérkőzés (84-64).  Gustavsson 
kettesére Zele válaszolt, de 
a hazaiak ekkor már igazi 
örömkosárlabdát játszottak a 
széteső és Morrisont is elve-
szítő DVTK ellen. A végjáték-
ban maradt a húsz pont körüli 
differencia, végül Nogić gon-
doskodott róla, hogy ez több 
is legyen (94-72).

– Jól kezdtük a mérkőzést, de 
ami eddig az erősségünk volt, a 
lepattanószerzés, abban most 
alulmaradtunk. Sajnos két 
centerünk is kivált a játékból, 
és nem is tudtak már vissza-
térni a pályára. Cyesha Goree 
mindjárt az első negyedben, 
ez alaposan megnehezítet-
te a dolgunkat. Ezzel együtt is 
azonban több hibát vétettünk, 
mint ami belefért volna ma 
este. Shatori visszatérésével új 
csapatot kell építeni – értékel-
te a mérkőzést Cziczás László, 
az Aluinvent-DVTK vezető-
edzője. 

A Női Röplabda NB I Liga alapszakaszának 
3. fordulójában a Budaörs együttesét fogad-
ta a DVTK FUX, és ha nagy csatában is, de 
szettveszteség nélkül tartotta itthon a három 
bajnoki pontot.

DVTK FUX - Budaörs 3:0 (23, 27, 17)
Miskolc, Generali Aréna, 250 néző. Játékvezető: 

Villás Tibor Richárd és Csizmarik József.
DVTK: Sitku, Topor, Kiss E., Donaghy, Kovács, 

Szajkó. Csere: Dömsödi, Kundrák. Szakmai igaz-
gató: Toma Sándor.

Toma Sándor: – Örülök, hogy sikerült itthon 
tartani a három pontot. Próbáltunk végig fe-
gyelmezetten játszani, jóllehet apró technikai 
hibák be-becsúsztak néha. A végén azért helyén 
volt a szívünk és a harmadik szettben Donaghy 

jó nyitás sorozatának is hála megérdemeltem 
győztünk. Gratulálok az egész csapatnak – ér-
tékelte a mérkőzést Toma Sándor, a DVTK Fux 
vezetőedzője. 

Vereség az Európa Kupában

Nagy csatában győzelem

Október 29-én toborzót 
tart a DVTK Jegesmedvék 
női jégkorong csapata. Az 
őszi szünetet kihasználva 
menj el a Miskolci Jégcsar-
nokba és csatlakozz a lá-
nyokhoz!

Az őszi szünetben a DVTK 
Jegesmedvék vár minden 12 

évnél idősebb, korcsolyázni 
tudó lányt, aki érdeklődik a 
jégkorong iránt. Az esemé-
nyen lehetőséged lesz meg-
ismerni a csapat tagjait, a 
szakmai stábot, kipróbálha-
tod tudásod, megnézheted, 
hogyan edzenek a lányok és 
csatlakozhatsz hozzájuk. A 
toborzó helyszíne: Miskolci 

Jégcsarnok, időpontja: októ-
ber 29. kedd, 15:30-16:30. A 
szervezők azt kérik, hogy a 
toborzóra érkező lányok kor-
csolyát vigyenek magukkal, a 
többi felszerelést viszont biz-
tosítják. Érdeklődni a csapat 
vezetőedzőjénél, Velty Ro-
landnál lehet az alábbi tele-
fonszámon: +3630/406-9083. 

Csatlakozz a női csapathoz!
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Az MVLC a nagyszünet-
ben még 10-8-ra vezetett a 
Komjádi-uszodában, ám a 
bajnoki címvédő fordítani 
tudott, és végül 14-12-re 
győzött az E.ON Férfibaj-
nokság A-csoportjának 6. 
fordulójában. 

Jól kezdett Varga Zsolt 
együttese (2-0), ám a Pann-
Ergy-Miskolc komolyan gon-
dolta, hogy meglepi ellenfelét: 
sikerült fordítaniuk. Végül a 
kimondottan szórakoztató 
(ezt érezhették az Eb-sorolás-
ra hazánkba érkezett, a mecs-
csen megjelent LEN-tisztség-
viselők is) etap 5-5-tel zárult. 
Vidumanszky László együtte-
se a folytatásban is remeket, a 
válogatt Nagy Ádám vezérle-
tével újra öt gólt szerzett egy 
negyedben, s miután Csoma 
Kristóf jól állt a lábán a ka-
puban, a nagyszünetben 8-10 
állt a táblán.

A Fradi azonban ösz-
szekapta magát, Varga Dé-

nes, Zalánki Gergő és Vámos 
Márton is felnőtt a feladat-
hoz, védekezésben is rendbe 
tette a dolgokat a társaság, 
és 4-0-s szakasszal fordított. 
A meccset aztán már nem is 
engedte ki a kezéből, annak 
ellenére, hogy a Miskolc bi-
zony alaposan szorongatta 
az FTC-t. 

– Nem hoztunk szégyent 
magunkra, büszkék lehe-
tünk arra, hogy tizenkét gólt 
lőttünk a Ferencvárosnak, a 
tizennégy kapott gól viszont 
nagyon sok. Ez valamelyest 
tesztmérkőzésként szolgált 
nekünk, megmutatta, hogy 
hol tartunk, ami fontos a 
Magyar Kupa- és az Euroku-
pa-negyeddöntő előtt. Van 
min javítani. Lehetett vol-
na szorosabb a meccs, de a 
harmadik negyed kisebb ki-
esését, fáradtságát gyorsan 
kihasználta a Ferencváros 
– értékelte a mérkőzést Vi-
dumanszky László, az MVLC 
vezetőedzője.

Rövidzárlat a 
harmadik negyedben 

A Tipsport Liga 15. fordu-
lójában rendezték a baj-
nokság két magyar csapa-
tának rangadóját, amit a 
DVTK Jegesmedvék nagy-
szerű második harmadbeli 
teljesítményének köszön-
hetően magabiztosan nyert 
meg. A megszerzett három 
ponttal Marcel Rodman 
csapata a tabella hetedik 
helyére lépett elő.

A két magyar csapat ta-
lálkozóját a piros-fehérek 
kezdték jobban, Kiss Patrik 
és Ritó lövését védte Bálizs, 
majd a túloldalon Szigeti ve-
szélyeztetett. A játék javarész 
a vendég harmadban folyt, 
aminek eredményeként meg-
született az első kiállítás is, 
Fejes Nándor kapott kisbün-
tetést. Az első emberelőnyt 
rögtön sikerült is gólra vál-
tani, David Rodman passza 
után után Galanisz lőtt ka-
pura, a korong pedig átcsur-
gott Bálizson és a gólvonalon 
túlra jutott (1-0). Nem sok-
kal később a vendégek is ki-
próbálhatták emberelőnyös 
játékukat, kevesebb sikerrel. 
Egyenlő létszámban folyta-
tódott a gyors, kombinatív 
hoki, sok kapuralövéssel. A 
13. percben kiegyenlített az 
újbudai csapat, Strech kapott 
korongot a kapu előterében, 
közeli lövését pedig Adorján 
nem tudta hárítani (1-1). Két 
perccel később Nagy Kriszti-
ánt ütközte le Miskolczi, ami-

nek következtében mind-
két játékosnak befejeződött 
a mérkőzés. Nagy Krisztiánt 
vérző sérüléssel szállították 
kórházba, Miskolczi pedig 
5+20 perces büntetést ka-
pott. Az öt perces előnyt nem 
tudta végig létszámfölény-
ben játszani a vendég csapat, 
Sofron és Terbócs is a bünte-
tőpadra ült ki.

A második játékrész Ritó 
helyzetével indult, majd 
 Harrison lövésével folytató-
dott. Támadásban aktívabb 
maradt a miskolci csapat, 
idő kérdése volt, hogy mi-
kor születik meg az újabb 
vezető találat. Ez végül a 26. 
percben következett be, ami-
kor  Részegh keresztpasszából 
Ritó volt eredményes, meg-
szerezve szezonbeli első ta-
lálatát (2-1). A folytatásban 
nem tudott kialakulni len-
dületes játék a kiállítások 
miatt, sorrendben Sofron, 
Ross, Carlisle és Harrison is 
kétperces büntetést kapott. 
Egyenlő létszámban ismét 

átkerült a játék a vendég har-
madba, Vas János pedig egy 
gyönyörű lövéssel kétgólosra 
növelte az előnyt (3-1). Más-
fél perc múlva ismét egy szép 
találatot láthattunk, Nick 
Ross bombája talált utat a 
kapuba (4-1). A játék ezen 
részében egyértelműen do-
minált Marcel Rodman csa-
pata, ami gólokban is meg-
mutatkozott.

A harmadik harmadban is 
folytatták a gyors, kapuratö-
rő hokit a csapatok, mindkét 
kapusnak akadt bőven dolga. 
Próbálta felpörgetni a játékát 
Majoross Gergely csapata, de a 
hazai védelem jól állt a lábán 
és Adorján Attila is remek 
napot fogott ki. A piros-fe-
hérek okosan kontrollálták a 
játékot és pörgették a mecs-
csből hátralévő másodper-
ceket. Ennek következtében 
az eredmény már nem vál-
tozott, a DVTK Jegesmedvék 
mindhárom pontot otthon 
tartotta, amivel a tabella he-
tedik helyére lépett elő.

JEGESMEDVÉK SIKER  
A MAGYAR RANGADÓN
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APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a Miskolci 
Naplóban hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9. Fax.: 46/358-200
Tel.: 46/503-501 E-mail: info@mikom.hu

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

Az akció érvényes:  
2019. 10. 26-tól 2019. 11. 01-ig 

Ajax általános felmosó, 1 l 549 Ft

Bonux mosópor, 1,5 kg, 666 Ft/kg 999 Ft

Lenor öblítő, duo, 2x1360 ml  
   (sensitive, summer) 1299 Ft

Tomi mosópor, 4,2 kg, 595 Ft/kg 2499 Ft

Persil mosópor, 4,55 kg, 637 Ft/kg 2899 Ft

Domestos Power 5 WC illatosító,  
   55 g, 7255 Ft/kg 399 Ft

Szavó penészlemosó, 500 ml, 1998 Ft/l  999 Ft

Gillette borotvagél, 200 ml, 2995 Ft/l  599 Ft

Well Done WC-papír, 64 tekercs,  
   kétrétegű, 31,23 Ft/tek. 1999 Ft

Fazék zománcos, 5,5 l, III. oszt. 1799 Ft

Női, férfi kozmetikai illatszer ajándék csomagok  
széles választékban érkeztek. 

Kifutó lazúr, zomác 50% ENGEDMÉNNYEL! 

Olaj és falfestékek 50% ENGEDMÉNNYEL!

Apróhirdetés
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 65 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hu-

pont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 
9–12 óráig.

Gépi földmunka minikotró-
val. Fuvarozás platós kisteher-
autóval. Autószállítás. Falfúrás 
50 mm-300 mm átmérőig. Tel: 
+36-20/560-8939.
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VÁLTOZATLAN  
ÜRÍTÉSI REND

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás  
2019. november 1-jén (pénteken) változatlanul,  

a megszokott ürítési rend szerint történik.

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket  
és zsákokat a szállítás napján legkésőbb  
reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy az 
ügyfélszolgálati irodáink és a hulladékudvarok 

2019. november 1-jén ZÁRVA TARTANAK.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

BMH Nonprofit Kft.
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Hetedik alkalommal rende-
zi meg a Miskolc Állatkert és 
Kultúrpark a Halloween Estet.

Idén is izgalmas kalandok-
ban lehet része október 31-
én, csütörtökön azoknak, akik 
ellátogatnak a fáklyákkal és 
töklámpásokkal kivilágított 
állatkertbe. A látogatók testkö-
zelből ismerkedhetnek meg a 
„nemszeretem” állatokkal, azaz 
a hüllőkkel, kétéltűekkel és ro-
varokkal. Az etetések során el-
sősorban az éjjel aktív állatok 
természetes viselkedését le-
het megfigyelni, mint például 
a tigrisekét, a medvékét, a kú-
szósülökét vagy éppen a mo-

sómedvékét. Ezek az állatfajok 
ugyanis az állatkertben sötéte-
dés után mutatják meg valódi, 
természetes viselkedésüket.

A gyermekek számára idén 
is tökfaragó versenyt hirdet-

nek. Az otthon elkészített tök-
lámpásokat október 31-én 17 
óráig lehet leadni az állatkert 
pénztáránál. A pénztár ezen a 
napon 19 óráig tart nyitva. A 
nap folyamán váltott belépő-

jegy folyamatos bent tartóz-
kodás mellett érvényes a Hal-
loween Est programjaira is. 
Részletes programok: http://
miskolczoo.hu/7-hallowe-
en-est

Halloween est  
a Miskolci Állatkert  
és Kultúrparkban
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Rákász Gergely ad látvá-
nyos koncertet a Miskolci 
Görögkatolikus Általános 
Iskolában november 15-én 
este 7 órától. 

Handel, Bach, Gustav 
 Holst, Vivaldi, és a Rákó-
czi emlékévhez kapcsolódva 
Berlioz Rákóczi indulója is 
felcsendül majd orgonáján. 
A koncert egyszerre nyújt jól 
ismert klasszikus muzsikát, 
friss érdekességeket, és meg-
lepő élményeket is a hang-
szerek királyának udvartar-
tásából. Rákász Gergely, az 
ország legfiatalabb koncert-

orgonistájaként 15 évesen 
adta első hangversenyét. A 
művész látványkoncertjei-

vel új műfajt teremt, amely-
lyel tízezrekhez juttatja el a 
hangszert. – Harmadik éva-

dában jár a Lords of the Or-
gan sorozat. Ez már a címmel 
is azt mutatja, hogy egy fia-
talos, lendületes, dinamikus 
hangversenyre számíthatnak 
azok, akik eljönnek. 

Látványkoncertre számít-
hat a közönség, az orgonát 
akciókamerák veszik majd 
körbe, jól lehet majd látni, 
hogy mikor, hol játszom iz-
galmasan. A nagy vászonra 
pedig művészi grafikákat 
vetítenek ki, zenei idegen-
vezetést tartok a darabok 
előtt – avatott be a fellépés 
részleteibe az orgonamű-
vész.

A Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft. Temetőgond-
noksága felhívja az érintet-
tek figyelmét, hogy az 1999. 
évi XLIII. temetőkről és a 
temetkezésről szóló tör-
vény értelmében a 25 év-
vel ezelőtt váltott koporsós 
sírhelyek, illetve a 10 évvel 
ezelőtt váltott urnás sírhe-
lyek megváltási ideje lejár, 
ezért a jogfolytonosság ér-
telmében kérjük azokat is-
mét megváltani. Ezzel kap-
csolatban kérik, keressék a 
Temetőgondnokság nyil-
vántartó munkatársait az 

alábbi elérhetőségek vala-
melyikén. Telefon: +36 46/ 
353-909; e-mail: info@te-
meto-miskolc.hu; cím: 3526 
Miskolc, Szentpéteri kapu 
105. Nyitvatartás: hétfőtől 
péntekig, 7:10 – 15:30, pénz-
tár: 7:10 – 15:00. További 
tájékoztatást adnak a sírhe-
lyek lejárati idejéről a Mis-
kolci Városgazda Nonprofit 
Kft. Temetőgondnoksága 
által üzemeltetett Szentpé-
teri kapui, Vasgyári, Perece-
si, Ómassai, Hámori, Lyukói, 
Bükkszentlászlói temetők 
esetében.

FELHÍVÁS

MOZIMŰSOR 
Művészetek Háza: Uránia-terem: 
Október 24. csütörtök-30. szerda, 

naponta 15:30 Szörnyen boldog 
Halloween, 17:30 Terminátor 2. – Az 
ítélet napja, 20:00 Lázadók

Október 31. csütörtök-november 6. 
szerda, naponta 15:30 Jetikölyök, 
17:30 és 20:00 Drakulics elvtárs,

Művészetek Háza: Béke-terem: 
Október 24. csütörtök-30. szerda, 

naponta 16:00 A néma forradalom, 
18:00 Megáll az idő, 20:00 Az angyal

Október 31. csütörtök, november 1. 
péntek és 4. hétfő-6. szerda, naponta 
16:00, valamint november 2. szombat 
és 3. vasárnap, naponta 14:00 A 
legfehérebb nap

Október 31. csütörtök-november 6. 
szerda, naponta 18:00 Lótolvajok, 
20:15 Monos

November 2. szombat 16:00 Párbeszéd 
(ingyenes vetítés)

November 3. vasárnap 16:00 
Megszállottak (ingyenes vetítés)

MOZIMŰSOR: CINEMA CITY: 
Október 31. csütörtök-november 6. 

szerda, naponta több időpontban – 
Addams Family | Álomnagyi | A Wall 
Street pillangói | Clara – Egy tündéri 
kaland (csak hétvégén) | Demóna: A 
sötétség úrnője | Gemini Man | Halálod 
appja | Jetikölyök | Joker | Jó srácok 
(csak szombaton) | Kópé | Prédák 
(csak szombaton) | Szép csendben 
(csak vasárnap) | Szörnyen boldog 
Halloween | Terminator – Sötét végzet 
(csak szerdán) | Valan (csak szombaton) 
| Zombiland – A második lövés

CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
Október 27. vasárnap 10:30 Lúdas Matyi
KIÁLLÍTÁS:
Október 31-ig A táj vonzásában, Ady 

Endre Művelődési Ház
November 3-ig, vasárnapig, Máté Bence 

világhírű természetfotós, Szent István tér
December 31-ig Dinók földjén, Herman 

Ottó Múzeum
KONCERT:
Október 26. szombat 18:30 Tandem és 

Boeghoe, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
19:00 Pál Utcai Fiúk akusztik, 

Művészetek Háza
Illés Klub Csapó Györggyel, Ady Endre 

Művelődési Ház
20:00 Popper Péter zongoraestje, Avalon 

Ristorante
ELŐADÁS:
Október 26. szombat 11:15 és 13:15 

Történetek a borról és híres 
borisszákról – Lovász Emese régész, 
Diósgyőri vár

18:00 Vértelen vadászat – Máté Bence, 
Generali Aréna

Október 28. hétfő 14:30 Johann 
Sebastian Bach, II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár

Október 30. szerda 18:00 Egy új gyógyító 
eljárás, Tudomány és Technika Háza

19:00 Nicsak, ki lakik itt? – bohózat 
budapesti művészekkel, Művészetek Háza

EGYÉB:
Október 26. szombat 17:00 Reneszánsz 

borlakoma, Aranykorona Hotel, 
Történelmi Étterem és Látványpince

Október 29. kedd 10:00-12:00 Szünidei 
kézműves kedd, II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár

17:00 Orvosportrék – Beszélgetés Nagy 
Gábor orvosigazgatóval, Szabó Lőrinc 
Idegennyelvi Könyvtár

November 3. vásárnap 9:00-13:00 
Régiségvásár, Széchenyi utca

GYEREKEKNEK:
Október 25. péntek-november 3. vasárnap 

Halloween napok, Avalon Park
Október 26. szombat-november 3. 

vasárnap, naponta 10:00-18:00 Óriás 
labirintus, DVTK Kalandpark

Október 29. kedd16:30 Határtalan 
kalandozás papírszínházzal, Petőfi 
Sándor Könyvtár

Október 28. hétfő 10:00-18:00 
Különleges állatok tárháza, DVTK 
Kalandpark, Lillafüred

Október 29. kedd-31. csütörtök, naponta 
10:00-18:00 Óriás játékok tárháza, 
DVTK Kalandpark, Lillafüred

Október 31. csütörtök 17:00 Halloween 
est, Miskolci Állatkert és Kultúrpark

SZURKOLÁS:
Október 26. szombat 18:00 Aluinvent 

DVTK – Vasas, Generali Aréna
Október 27. vasárnap 10:00 Decathlon 

Borsodcross – kerékpárverseny, 
Miskolci Egyetem

17:30 DVTK Jegesmedvék – HK Nitra, 
Miskolci Jégcsarnok

Október 30. szerda 18:30 Aluinvent DVTK 
– Basket Landes, Generali Aréna

November 2. szombat 17:00 DVTK – 
Kisvárda, DVTK Stadion

MOZGÁS:
Október 26. szombat 9:00-

13:00 I. Kapuzörgető amatőr 
pingpongbajnokság, Balázs Győző 
református templom altemploma

10:00-16:00 I. Barlangfürdő Trail 
– futóverseny, Miskolctapolcai 
Barlangfürdőnél

Október 28. hétfő és 30. szerda 
16:30 Boszorkányűző túra, DVTK 
Kalandpark, Lillafüred

PROGRAMOK

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Október 28. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 

Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (hír-
adó) 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 Üzleti negyed (gazdasági magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 
20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Október 29. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlé-
se 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Prog-
rampont (programajánló) 18:25 Sportpercek (sportmagazin) 19:00 Miskolc Ma ism. 
(híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 
Mérkőzés 21:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Program-
pont ism. (programajánló) 21:25 Képújság

Október 30. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő ma-
gazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont 
ism. (programajánló) 19:25 Generációnk (nyugdíjasok magazinja) 20:00 Miskolc 
Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 
20:25 Képújság

Október 31. csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismét-
lése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Prog-
rampont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc Ma 
ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 
19:25 Kedvenceink (állatbarát magazin) 19:40 Köztünk élnek (portré) 20:00 Miskolc 
Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 
20:25 Képújság

November 1. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlé-
se 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Egészségpercek (egészségügyi magazin) 18:45 Egészsé-
gére (egészségügyi magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 
19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Szomszéd vár (turisztikai magazin) 
20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (prog-
ramajánló) 20:25 Képújság

November 2. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00 Kró-
nika (heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő 
magazin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sport-
magazin) 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság

November 3. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 17:00 Hí-
vőszó (vallási magazin) 18:00 Miskolci Napló ism. (közéleti magazin) 18:30 Egész-
ségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:50 Egészségére ism. (egészségügyi 
magazin) 19:00 Promenád ism. (kulturális magazin) 19:30 Gasztrokaland ism. 
(gasztronómiai magazin) 19:45 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:00 Köz-
tünk élnek ism. (portré) 20:15 Köztünk élnek ism. (portré) 20:30 Képújság

A Miskolc Televízió Hívő-
szó című műsorában októ-
ber 27-én 17 órai kezdettel 
az Alsóvárosi református 
templomból közvetítenek. 
Igét hirdet: Orosz István 
lelkipásztor.

Október 28-án a 18 órai 
szentmisét Kelemen Didák 
boldoggá avatásáért mu-
tatják be a minorita temp-
lomban. November 1-jén 
a Szentpéteri kapui teme-
tőben 13 órakor Tóth Béla 
atya vezeti a halottakról 
való megemlékezés római 
katolikus szertartását. Ezen 
a napon és másnap, halot-
tak napján minden kato-
likus templomban a meg-
hirdetett időben lesznek 
szentmisék.

A mindszenti plébáni-
án kérik a kedves testvé-
reket, hogy akik újonnan 
állíttattak, vagy felújíttat-
ták elhunyt szeretteik sí-
remlékét, bátran jelentsék 
be, hogy megszentelhessék 
azokat. Október 28. és nov. 
1. között szünetelni fog a 
Zárda kápolnában a szent-
ségimádás. Az őszi szü-
net után, tehát nov. 4-én 
azonban a szokott módon 

folytatódik. Folytatódnak 
az újborért és a reformá-
cióért hálaadó alkalmak a 
Miskolc-belvárosi refor-
mátus egyházközségben: 
október 26-án, szombaton 
este 6 órakor kezdődik az 
igeolvasás a Nyilas Misi 
Ház első emeletén, majd 
másnap délelőtt 10 órától 
lesz igeolvasás a belvárosi 
református templomban. 
A közös protestáns refor-
mációi ünnepség október 
31-én, csütörtökön lesz 
délután 5 órától a Deszka-
templomban.

Rajzpályázatot hirdet-
nek általános iskolások-
nak „Az én karácsonyom” 
címmel, szabadon válasz-
tott technikával. Bekül-
dési határidő: november 
8. Beküldési cím: Görög-
katolikus Cigánymissziós 
Koordinációs Iroda (3519 
Miskolc, Görömbölyi u. 
24.).

Halottak napi megem-
lékezést tartanak a Szent-
péteri kapui temető nagy-
ravatalozójánál november 
1-jén, délután 2 órától, egy 
óra múlva pedig a Mind-
szenti Evangélikus Temető 
kápolnájánál.

EGYHÁZI HÍREK
OKTÓBER 26. SZOMBAT 15:00 
JÁNOS VITÉZ, Bérletszü-
net, Kamara
19:00 DON JUAN, Egressy 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet, 
Nagyszínház
19:00 NEM FÉLÜNK A 
FARKASTÓL, Játékszín
OKTÓBER 29. KEDD 19:00 LU-
XEMBURG GRÓFJA, Bér-
letszünet, Nagyszínház
19:00 FEKETESZÁRÚ 
CSERESZNYE, Bérletszü-
net, Kamara
OKTÓBER 30. SZERDA 19:00 
LUXEMBURG GRÓFJA, 
Bérletszünet, Nagyszínház

19:00 FEKETESZÁRÚ 
CSERESZNYE, Lehár 
(Arany, Ezüst) bérlet, Ka-
mara
OKTÓBER 31. CSÜTÖRTÖK 19:00 
CHARLEY NÉNJE, A 
szolnoki Szigligeti Színház 
vendégjátéka, Nagyszínház
NOVEMBER 2. SZOMBAT 19:00 
LUXEMBURG GRÓFJA, 
Latinovits (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
19:00 FEKETESZÁRÚ 
CSERESZNYE, Katona 
(Arany, Ezüst) bérlet, Ka-
mara

SZÍNHÁZI MŰSOR  
Október 26. – november 2.

RÁKÁSZ GERGELY KONCERT 



Elütöttek egy tevét 
Miskolcon

Hétfőn este 
23 óra előtt nem 
sokkal a Miskolc 
határában lévő 
cirkusz egyik ka-
rámjából kisza-
badult hat teve, 
hat zebra és há-
rom póniló. A 
megzavarodott 
állatok közül egy 
tevét egy arra 
közlekedő Ope-
les elütött. Sem az állat, sem az autót vezető nő nem sérült meg komo-
lyabban, a Miskolci Rendőrkapitányság szabálysértési eljárás keretében 
vizsgálja az állattartó felelősségét. Az állatok a Richter Flórián Cirkusz-
tól szöktek meg, a főút mellé úgy kerültek, hogy a közelben felállított 
karámokból szaladtak ki. Az elütött, nyolcszáz kilós tevét Nepálnak 
hívják. A Richter Cirkusz Facebook-oldalán köszönte meg a sofőr hoz-
záállását a történtekhez, az autója rendbehozatalát a cirkusz biztosítója 
állja majd. A cirkusz igazgatója, Richter Flórián elmondta, hogy a leg-
korszerűbb fémkarámokat használják, amiket speciális kapcsok fűznek 
össze. „Talán nem jól rakták össze, vagy valaki ki nyitotta, persze ennek 
kiderítését a rendőrségre bízzuk” – mondta az igazgató. Az állatok ked-
den, egy nappal a baleset után már porondon álltak, nem viselték meg 
őket az események. A cirkusz igazgatója szerint ilyen esetek állatkertek-
nél, cirkuszoknál is előfordulhatnak, de ezekből tanulnak, és próbálják 
elkerülni a hasonló helyzeteket.

Semmi sem volt jó
Gyakorlatilag minden hibádzott annál az autónál és selyebi járműve-

zetőjénél, akit a rendőrök szűrtek ki a forgalomból. A járőrök Alsóva-
dászon vontak ellenőrzés alá egy személygépkocsit és annak vezetőjét. 
Kiderült, hogy a 65 éves selyebi férfi nem rendelkezik vezetői és érvé-
nyes forgalmi engedéllyel, a gépjármű műszaki érvényessége lejárt, il-
letve kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása sem volt, továbbá a férfi 
kisfiát gyermekbiztonsági rendszer nélkül szállította. A gépjármű pedig 
még további műszaki hiányosságokat mutatott: az első tengelyen lévő 
gumiabroncsok mérete nem egyezett, azok profilmélysége kopottabb 
volt a jogszabályban meghatározott értéktől, a bal oldali első tompított 
világítása nem üzemelt, a bal oldali visszapillantó tükör törött volt, rá-
adásul a járművön nem volt kipufogó rendszer. A járőrök a sofőrt elő-
állították, majd két hónapra eltiltották a járművezetéstől, és pénzbír-

sággal sújtották. A rendőrök 
ez követően a 65 éves férfit 
büntetés-végrehajtási intézet-
be szállították, mivel a koráb-
ban vele szemben lefolytatott 

szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbüntetést határidőig nem fizette 
meg, így az elzárásra változott.

Idős emberek az ózdi rablássorozat áldozatai
 Négy férfi ellen emeltek vádat csoportosan elkövetett rablás, rablás, 

kifosztás, közokirattal visszaélés és készpénzt-helyettesítő fizetési esz-
közzel visszaélés miatt. A férfiak idén februárban Ózdon lézengtek a 
délutáni órákban, és felfigyeltek egy kutyáját sétáltató gyenge testalkatú 
idős férfira, aki a nyakába akasztva viselt egy kistáskát. Egyikük odalé-
pett hozzá, és figyelemelterelésként megkérdezte tőle, hogy mennyi az 
idő, míg vádlott-társa megragadta a táskát, és egy erőteljes mozdulat-
tal földre rántotta a sértettet. A földön fekvő férfit mind a négy vádlott 
megrugdosta, majd egyikük elvette tőle a táskát az abban lévő 2000 fo-
rint készpénzzel, mobiltelefonnal, kisebb értékű személyes tárgyakkal 
és személyi okmányokkal együtt. A sértett a combján 8 napon belül 
gyógyuló zúzódásos sérüléseket szenvedett el.

A vádlottak szintén idén februárban Ózdon tartózkodtak a késő 
délutáni órákban, és észrevettek egy ittas férfit. Hirtelen körbevették, 
test szerte ütlegelték, rugdosták, majd a földre került sértettől elvették 
a hátizsákját az abban lévő fejhallgatóval, napszemüveggel, termosszal 
és ruhaneművel. A sértett 8 napon belül gyógyuló zúzódásos sérülése-
ket szenvedett el. A vádlottak egyike önállóan is több rablást, illetőleg 
kifosztást követett el Ózdon idős nők sérelmére. Tavaly novemberben 
egy 75 éves nőt követett az utcán, majd a lépcsőház bejárati ajtajánál 
odalépett hozzá és kitépte a kezéből a szatyrot, amelyben  4500 forint 
készpénz volt, valamint a sértett személyes okmányai. Tavaly decem-
berben egy 77 éves nőt figyelt ki, és amikor az lakásának lépcsőházába 
bement, követte, majd hátulról nagy erővel meglökte, és a lépcsőre esett 
sértettől elvett egy szatyrot, amelyben 700 forint készpénz volt.

Szintén decemberben egy 77 éves nőt – miután megfigyelte, hogy 
hová fog bemenni – bevárt a lépcsőházban, és egy erőteljes mozdulat-
tal megrántotta a sértetten lévő táskát, így a nő arccal a lépcsőfok élére 
vágódva elesett, a táska szíja elszakadt, azzal a vádlott elszaladt. A tás-
kában 19 000 Ft készpénz volt és áruházi pontgyűjtő kártyák. A sértett 
koponyazúzódásos és csípőzúzódásos 8 napon belül gyógyuló sérülé-
seket szenvedett el. Az ügyészség a letartóztatásban lévő vádlottakkal 
szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltás mellékbüntetést, illet-
ve egyikük tekintetében vagyonelkobzást indítványozott.

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első 
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.
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Őszi termések
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Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ezúttal 
őszi termések nevét rejtettük el. Kérjük megfejtései-
ket a sorozat végén, együtt, egy levélben vagy e-ma-
ilben küldjék el. Beküldési határidő: 2019. október 
30. Szerkesztőségünk címe: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad 
utca 9. E-mail cím: info@mikom.hu. A helyes megfej-
tések beküldői között könyvjutalmat sorsolunk ki.  

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

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21–04. 20.) Nem árt, ha visszafogja egy kicsit a tem-
peramentumát, próbáljon meg egy kicsit türelmesebb lenni em-
bertársai iránt. Nem mindenki győzi az Ön tempóját. Kitartása vi-

szont példaértékűvé válhat kollégái és családja számára.

Bika (04. 21–05. 21.) Hivatásával kapcsolatban kellemes meg-
lepetés érheti a hét elején. Magánéletében továbbra is jelentő-
sebb változások nélkül telnek el a napok. A megszokás meghitt 

pillanatai azonban továbbra sem elhanyagolhatóak.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Az eddigieknél is jobb, gondosabb mun-
kák kerülnek ki a kezei közül a következő napokban. Pénzügyei 
megfelelő irányba haladnak, megtakarításai szépen alakulnak. 

Változtatásokra nem alkalmas még az idő, ezért óvatosan tervezzen.

Rák (06. 22–07. 22.) Rengeteg tennivalója akad ezen a héten, és 
nem is minden fog simán lezajlani. A sok munka mellett viszont 
ideje, hogy végre az egészségére is odafigyeljen, ezért kezdjen el 

intenzívebben sportolni és tudatosan étkezni.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Párkapcsolatában kompromisszum-
kötésre kényszerül, bár ez szinte fizikai fájdalmat okoz Önnek. 
Egyszer engedhet az igazából, partnere nem lesz hálátlan. Az üz-

leti életben viszont kiváló lehetőségei adódnak, éljen vele.

Szűz (08. 24–09. 23.) Jobban jár, ha nem vállal túl szoros ha-
táridőket, mert lassabban mennek a dolgai mostanában. Magá-
néletében némi türelemre lenne szüksége, partnerével őszintén 

kellene beszélniük a kapcsolatukban felmerült problémákról.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Nem lesz teljesen zökkenőmentes a kö-
vetkező időszak, de a szokásos nyugalmával minden problémát 
sikeresen meg tud oldani. Csak a türelmét ne hagyja elfogyni. 

Könnyen belebonyolódhat egy kisebb szerelmi kalandba is.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Abban a szerencsés helyzetben van, 
hogy olyan emberek veszik körül, akikkel szívesen tölti az idejét, 
és akik szintén keresik a társaságát. Tervezett utazása kívülálló 

okok miatt meghiúsulhat, de jobban halad a teendőivel.

Nyilas (11. 23–12. 21.) A hét vége felé fáradtság helyett egyre 
több energiával rendelkezik, ezáltal gördülékenyen és hatéko-
nyan tudja elintézni ügyeit. Nyugalma általában átragad a kör-

nyezetére, de még így is előfordulhat kisebb konfliktus.

Bak (12. 22–01. 20.) Feszült időszak következik az életében, 
több ellentét is felmerül a kapcsolataiban. Készüljön fel a kelle-
metlen napokra, így könnyebb lesz átvészelni az összetűzéseket. 

Amit lehet, még a hét elején intézzen el.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) A szokásos rugalmasságával kezeli a 
felmerülő problémákat. Szépen halad előre, hivatásában kedve-
ző időszak következik. Egy régi emlék bukkan fel valami apróság 

kapcsán, és egy kicsit elmereng az elmúlt időkön.

Halak (02. 20–03. 20.) Káosz kezd eluralkodni a környezeté-
ben, de szerencsére Önt túlságosan nem érinti. Régen látott is-
merősei, rokonai jogosan reklamálnak azért, mert ritkán keresi 

fel őket. Beszélgessen többet a kollégáival is.

FORRÓ NYOMON

Októberben a szüret tematikára épült a termelői nap. Egy igazi 
szüreti mulatságba csöppenhettünk az Erzsébet téren. A helyi és a 
környékbeli termelők portékáit és kézműves termékeit kínáló ese-
ményen táncmulatsággal, mustpréseléssel és más vidám kísérőprog-
ramokkal idézték fel a szüret hangulatát. Itt volt vendégként Sándor 
Zsolt miskolci borász, akinek az irányítása mellett felnőttek és gyer-
mekek egyaránt belekóstolhattak a must előállításának folyamatába 
és eredményébe.

Termelői nap  
a szüret jegyében

A hét fotója
VÉGH CSABA 

FELVÉTELE

Rémisztően jó programokon vehetnek részt a családok a halloweeni jelmezbe öltöztetett Avalon Parkban november 3-ig. 
Amíg a gyerekek édességet gyűjthetnek a Maya Játszópark dermesztő programjain, a felnőttek egy gokartbajnokságon száll-
hatnak harcba értékes nyereményekért. Úgy tartják, az év legkísértetiesebb éjszakájára elő kell csalogatni rejtekhelyükről a 
kísérteteket. A ráhangolódás már a hét elején elkezdődött, amikor az Avalon táncolni hívta a játékos kedvű miskolciakat a 
belvárosban.                                                                                                                                                                FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS 

FLASHMOBBAL HANGOLÓDTAK 
HALLOWEENRA
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