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„Adjunk szívet a munkának!”„Adjunk szívet a munkának!”
A Búza téri piacot üzemeltető Miskolc 

Piac Zrt. helyzetét rendezné a reorgani-
zációs terv, amit a Miskolc Holding Zrt. 
Gazdaságfejlesztési és Ingatlangazdál-
kodási Igazgatósága dolgozott ki az el-
múlt hónapokban. Az erről szóló elvi 
döntést még az előző évben meghozta 
a képviselőtestület, az augusztus 26-ai 
ülésén pedig a konkrétumokról szóló 
határozat is megszületett.

Cikk a 3. oldalon

Stabilizálják a Búza téri piac működésétStabilizálják a Búza téri piac működését

BECSENGETTEK A HOSSZÚ BECSENGETTEK A HOSSZÚ 
NYÁRI SZÜNET UTÁNNYÁRI SZÜNET UTÁN

Felelős gazdálkodás, a fiatalok itthon tartása, a lelakott 
lakások felújítása, szociális alapú lakbértámogatás, és 
a bérleti díjakat továbbra is jóval a piaci ár alatt tarta-
ni – a főbb sarokpontok és célkitűzések ezek Miskolc új 
alapokra helyezett ingatlangazdálkodásában. 

– Amikor arról beszé-
lünk, hogy egy többéves 
tartozást egyenlítünk ki a 
városlakók felé, és rendbe 
tesszük a szektort, akkor 
arra gondolunk, hogy pél-
dául a lakások karbantar-
tására, még inkább fejlesz-
tésére fordítjuk a bevételek 
egy részét – hangsúlyozta 
Szopkó Tibor alpolgármes-
ter, hozzátéve: szeretnének 
megfizethető lakhatást biz-

tosítani a fiatal családok 
önálló életkezdéséhez. Ma-
ximum 6 évig övék a lakás, 
aztán – az előtakarékos-
ság révén már anyagilag is 
megerősödve – tovább kell 
lépniük. „Ösztönözzük és 
segítjük őket az életkezdés-
ben” – mutatott rá, hozzá-
téve: a nyugdíjasok számá-
ra szintén külön pályázatot 
írnak ki.

Folytatás a 3. oldalon

Reform a város Reform a város 
lakáspiacán lakáspiacán 

Az előző, digitális oktatással 
telt tanév után szeptember 
1-jén újra gyerekektől voltak 
hangosak az iskolák.

Jelenléti oktatásban kezdő-
dött az új tanév szerdán. A Mis-
kolci Tankerületi Központ ál-
tal fenntartott intézményekben 
több mint 1400 első osztályos 

és csaknem 770 középiskolás 
tanuló kezdte meg az iskolát. 
A Miskolci Szakképzési Cent-
rum iskoláiba idén rekordszá-
mú jelentkezés érkezett – tudta 
meg lapunk az intézménytől. A 
2021/2022-es tanévre – az előző 
tanév 10 százalékos emelkedé-
séhez képest – további 26 szá-
zalékkal több diák választotta 

az új szakképzést. Szeptember 
1-jén összesen 1503 új tanuló 
kezdte meg tanulmányait, eb-
ből 123 gimnáziumban, 959 
technikumban, míg 421-en 
szakképző iskolában.

A tanév hagyományos okta-
tási rendben kezdődött a már 
bevált járványvédelmi óvin-
tézkedések betartása mellett. 

Ahogy a mindennapokban, 
úgy az óvodákban és iskolák-
ban nem kötelező a maszk, és 
már a testhőmérséklet-mérés 
sem. Az iskolai hiányzásokra 
a normál szabályok vonatkoz-
nak, az intézményvezető joga 
eldönteni, hogy mely esetben 
tekinti igazoltnak a diák tá-
volmaradását.

Az Miskolci Egyetem és a 
helyi önkormányzat közösen 
vesz részt a HungAIRy LIFE 
projektben, aminek célja a 
levegőminőség javítása ha-
zánk leginkább szennyezett 
régióiban.

A munka 2019-ben kezdő-
dött a Herman Ottó Intézet 
koordinálásában. A program 
arra az alaptételre épül, hogy 
a hatékony döntések előkészí-
téséhez elengedhetetlen, hogy 
minél részletesebb informá-
ciók álljanak rendelkezésre a 
levegő minőségéről. Az akció 
keretében az egyetem és a vá-
ros egy innovatív, kismére-
tű, költséghatékony műsze-
rek alkotta hálózatot létesít, 

amely Miskolcon 60 elemből 
áll.

Égető probléma – így ne-
vezte a csütörtöki átadóün-
nepségen Horváth Zita, a 
Miskolci Egyetem rektora a 
levegőszennyezettség kérdés-
körét. Találó szóhasználat, 
már csak azért is, mert nem a 
gyárak a fő forrásai a fejlett or-
szágokban kibocsátott káros 
anyag jelentős részének, ha-
nem a rossz alapokon nyugvó 
lakossági tüzelés és a gépjár-
művek által kibocsátott gázok.

A mostani eseményen nem-
csak a kétéves kutató-fejlesztő 
munka eredményeképp elké-
szült mérőegység-hálózatot, 
hanem az ehhez tartozó hon-
lapot is átadták: a pmmoni-

toring.hu oldalon bárki szá-
mára elérhetőek a kihelyezett 
egységek által mért légszeny-
nyezettségi adatok. Már lehet 
pörgetni az oldalt, felfejteni 
a légszennyezettség mögött 
megbúvó folyamatokat.

Folytatás a 4. oldalon

Kész a légszennyezést mérő Kész a légszennyezést mérő hálózathálózat

Az egyházra elsősorban mint a hitét meg-
élni akaró közösségre gondolunk, azonban 
a társadalmi felelősségvállalás terén is ko-
moly jelenléttel rendelkezik. Makkai Lász-
ló atya éppen ezen tevékenysége elisme-
réseként vehette át a Magyar Érdemrend 
lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést 
augusztus 20-án. „Laci atyával” hittől, tu-
dományos- és szociális tevékenységtől ve-
gyes pályafutásáról beszélgettünk.

Portré a 6. oldalon

Városszerkezeti és város-
történeti okból is érdeme-
sebb lenne a bontás helyett 
megtartani és felújítani az 
ITC-székházat – így véleke-
dik az a két miskolci kötődé-
sű építész, akiket a Miskolci 
Napló kérdezett a témában. 

Ahogyan az ismert, Csöbör 
Katalin országgyűlési képvi-
selő és Alakszai Zoltán kor-
mánymegbízott még augusz-
tus közepén jelentette be, hogy 
a korábban tervezett átalakítás 
helyett lebontatnák az épületet 
és a terület a jövőben közpark-
ként funkcionálna. A téma 
megosztotta a miskolciakat: 
sokan voltak a bontás mellett, 
még többen azonban az épület 

megmentését szorgalmazták. 
Simon Gábor előválasztási or-
szággyűlési képviselőjelölt pe-
tíciót is indított a Dósa Károly 
tervezte létesítmény megmen-
tése érdekében. Végül még a 
kezdeményezők is kihátráltak 

a döntés mögül: az országgyű-
lési képviselő és a kormány-
megbízott hétfőn bejelentette, 
meghallgatják a lakosság véle-
ményét, és csak aztán dönte-
nek az épület sorsáról.

Folytatás a 2. oldalon

A szanálást semmi sem indokoljaA szanálást semmi sem indokolja



Az általunk kérdezett építé-
szek szerint a volt pártház jó 
állapotban van, a szanálást 
semmi sem indokolja, sőt az 
inkább káros lenne Miskolc 
számára.

Folytatás az 1. oldalról
Bodonyi Csaba Ybl- és Szé-

chenyi-díjas építész lapunknak 
úgy fogalmazott: etikus bon-
tásnak kizárólag azt nevezi, 
aminek statikai, műszaki okai 
vannak és ami gazdaságosan 
igazolható. Azt viszont nem 
tudja elfogadni, ha ideológiai, 
politikai vagy éppen esztétikai 
okból történik a szanálás.

– Egy település szövetébe be-
lenyúlni csak nagyon indokolt 
esetben szabad. Persze, voltak 
korok, amikor nem így gon-
dolkodtak, például a kérdé-
ses ITC, a volt pártház építése 
idején is „a múltat végképp el-
törölni” szemlélet uralkodott. 
Most nekünk nem szabadna 
ezt követni ennél az épület-
nél sem, mondom ezt azért is, 
mert látom, hogy manapság is-
mét erősödik ez a szemlélet – 
kezdte.

Elveszítjük az időt
Az építész kiemelte, ha 

egy épületet elbontunk, teret 
ugyan nyerünk, de elveszít-
jük az időt. „Egy ötven éve 

élő épület már építészettörté-
netileg és helytörténetileg is 
jelentős múlttal bír. Hangula-
tok, cselekmények, események 
kötődnek hozzá. A helyi kul-
túra része. A mienk. Még egy 
olyan átlagos színvonalú mo-
dern épület esetén is, mint az 
ITC-székház. A bontás után 
mindez elmúlik. Ha egy város 
történelmi karakterfejlődését, 
evolúcióját meg akarjuk őriz-
ni, akkor meg kell hagyni az 
épületeket. Mert ez a mi törté-
netünk – szögezte le.

A bontásnak van egy má-
sik veszélye is. Bodonyi szerint 
félő, hogy a bontás után egy 
újabb, nehezen befejezhető tor-
zó alakul ki a belvárosban.

Újabb torzó
– Elég a mai Szent István tér 

esetét megnézni, ami úgy ala-
kult ki, hogy úgy ötven éve 
lebontottak néhány épületet, 
mert oda tervezték akkor a 
megyei könyvtár új épületét. 
Az avasi panoráma azonban 
sokaknak megtetszett, így ki-
találták, hogy lehetne itt a vá-
ros főtere. Látjuk, bár a könyv-
tár más helyen megépült, a 
terület nem érte el végső ál-
lapotát, térnek építészeti ér-
telemben nem lehet nevezni. 
Rendkívül veszélyesnek tar-
tom ugyanezt a hibát elkövetni 

egy olyan műemlékkel szem-
ben, mint a Mindszenti temp-
lom, mert akárhogy is alakult 
ki, ott jelenleg létezik egy tér, 
amit persze fel kellene újítani 
– mondta. 

Ő azt javasolja: az ITC-t 
tartsák meg, és ha a kormány-
hivatalnak nem kell, keresse-
nek neki másik funkciót, az új 
hivatali tömböt pedig építsék 
meg a Szent István tér hiány-
zó nyugati térfalaként. „Ezzel 
a megoldással a meglévő mellé 
nem jönne létre egy újabb tor-
zó, hanem befejeznénk azt az 
egyet” – zárta.

Átlyuggatott kabát
Hasonlóan gondolko-

dik Puskás Péter Ybl- és Pro  
Architectura díjas építész is. 
Az általa vezetett Műépítész 
Kft. készítette egyébként né-
hány éve az ITC-székház és 
környezetének megújításával 
kapcsolatos terveket is.

– Az ITC lebontásával a so-
kadik sebhely alakulna ki a vá-
ros szövetén. Ha egy város tér-
szerkezetét kabátnak veszem, 
és azt millió helyen átlyugga-
tom, előbb utóbb az egész ka-
bát használhatatlanná válik – 
mondta.

Az épület helyére tervezett 
közpark létének jogosságát 
is megkérdőjelezi az építész. 

„Rendkívül gyenge érvnek tar-
tom, hogy a zöld park miatt 
szükséges ez a bontás, mert hát 
arra ott van a Népkert. Az ITC 
helyén soha nem alakulhatna 
ki egy ahhoz egyáltalán csak 
hasonlítható kert, az csak egy, 
a városszövetbe nem illő placc 
lenne” – tette hozzá.

Egységben kezelné
Puskás Péter azt mondja, az 

általuk három évvel ezelőtt ké-
szült tervek egységben kezel-
ték az Uitz Béla utcától a volt 
Rónai Művelődési Házig és a 
Mindszenti templomig tartó 

területet. „Az épületek közöt-
ti területet egy olyan térszer-
vezés kötötte volna össze, ahol 
vízesések mellett, üvegallékon 
lehetett volna megközelíteni 
a tér különböző pontjait, ahol 
kereskedelmi egységek is lettek 
volna. A kormányzati épületek-
ből ugyanarra a térre léphettek 
volna ki az ügyet intézők, mint 
a hívek a Mindszenti templom-
ból, mert az autós forgalmat 
innen kivezettük volna, termé-
szetesen a buszok és a taxik ki-
vételével” – részletezte.

Az ITC-székházat nem ter-
vezték drasztikusan átalakíta-

ni, igaz, egy új üveghomlok-
zatot azért kapott volna, hogy 
a műemlék templomot vissza-
tükrözze. „Az ITC szerkezete, 
tartóváza teljesen tökéletes ál-
lapotban van, a struktúrához 
sem nyúltunk volna, viszont 
született volna két lépcsőház, 
és újabb lifteket is beépítettünk 
volna – részletezte Puskás Pé-
ter, aki reményét fejezte ki, 
hogy bontás helyett ezek a ter-
vek valósulnak meg, Miskolc 
érdekeit ugyanis sokkal inkább 
szolgálja egy foghíj megszün-
tetése, mint egy új létrehozása.               

Tajthy Ákos

Aktuális
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Az augusztus végén elfoga-
dott új lakásrendelet fon-
tosabb részleteiről beszélt 
lapunknak Szopkó Tibor 
alpolgármester.

Folytatás az 1. oldalról
Elsőként azonban röviden 

kitért a legutóbbi közgyűlé-
si vitára. – „A fideszes képvi-
selők mintha másik rendezvé-
nyen lettek volna és nem azon 
a közgyűlésen, ahol a várost 
vezető frakció. Több napi-
rend kapcsán is szemérmetle-
nül ferdítettek, nem mondtak 
igazat. Ilyen a lakásrendeletről 
szóló előterjesztés is, amiben 
szó sem volt áremelésről – fo-
galmazott. Lapunknak most 
elmagyarázta, miről is dön-
töttek a képviselők. Kiemelte 
például, hogy az előző város-
vezetés 5 év alatt mintegy 1,8 
milliárd forintot „pumpált” 
ki az ágazatból. Most arra is 
figyelnek, hogy a bevételek 
legalább 10 százalékát vissza-
forgassák egy szociális alapon 
adható lakbértámogatás fi-
nanszírozására. Ezzel párhu-
zamosan szeretnék felújítani 
a lelakott ingatlanokat, erre a 
következő években milliárdos 
nagyságrendű forrást fordí-
tanának. Ehhez nyújt fedeze-
tet a tavaly ősszel elfogadott 

javaslatuk, miszerint a bérle-
ti díjak szintjét a piaci alapon 
bérbe adott lakások esetén 
maximum a piaci árszint 75 
százalékán, míg a költségelven 
bérbeadott lakások esetén a pi-
aci árszint 50 százalékán hatá-
rozták meg.

Ezek már korábbi dönté-
sek, ahogy az is, hogy a fia-
talokat itthon tartsák, ami a 
Nagy-Miskolc program egyik 
legfontosabb célkitűzése volt. 
Új kategóriaként bevezetik a 
számukra fenntartott bérle-
mények pályáztatását, a piaci 
alapon bérbeadott lakásoknál 
előnyben részesülnek a maga-
san képzett fiatalok.

Módszertani váltást jelent, 
hogy a pályázatokról a szakma 
mond javaslatot egy objektív 
szempontrendszer alapján. Ja-

vítja a rendszert és elkerülhe-
tővé teszi a tartozások felhal-
mozódását, hogy azon bérlők 
is pályázathatnak már, akik 
alacsonyabb árkategóriájú la-
kásba szeretnének átköltözni, 
mert nehezen tudják fenntar-
tani a lakásukat.

Újdonság még, hogy pre-
ferálni fogják azokat a pályá-
zókat, akik régóta pályáznak; 
nézik, hogy az elmúlt 5 év-
ben hány érvényes pályázatot 
nyújtottak be, érdemes tehát 
folyamatosan pályázni.

– Jelentős változás, hogy a 
nyertesekkel egyéves időtar-
tamra kötünk bérleti szerző-
dést, ami a lakbér pontos fize-
tése, a felújítási és karbantartási 
kötelezettségek teljesítése, va-
lamint az együttélési szabá-
lyok betartása esetén hosszab-

bítható. Utóbbi az érvényes 
lakástörvény miatt nehezen 
érvényesíthető, mert nehezen 
„mozgathatók” ki a szabályo-
kat be nem tartó bérlők.

A szankciókat hiányolták 
egyébként az ellenzéki képvi-
selők, de Szopkó Tibor minden-
kit megnyugtatott: odafigyel-
nek az együttélési szabályokat 
be nem tartó bérlőkre. Az sem 
igaz, hogy újra „fészekrakók” 
jelentek volna meg Miskolcon. 
Inkább azt látják, hogy a laká-
sokat, amiket a Fidesz annak 
idején visszavett tőlük, nos, 
azok nagy részével nem kezd-
tek semmit; lepusztult állapot-
ban vannak továbbra is, és a 
rezsit fizették utána, bár kiadni 
nem tudták őket.

– Rendszerszinten nem tud-
ták kezelni a problémát koráb-
ban. Azt tapasztaljuk tehát, 
hogy a fideszes képviselők is-
mét félreértik a történéseket, 
vagy rosszabb esetben tudato-
san füllentenek. Hosszú távon 
teljesen rendbe tudjuk hozni 
a miskolci lakásgazdálkodást. 
Sikerként értékelhetjük majd, 
hogy a bő 5 ezer önkormány-
zati lakásból nem 4200-at, ha-
nem 4800, jó állapotban lévő 
lakást tudunk kiadni. Felelő-
sen gazdálkodunk a városi va-
gyonnal.                 Kujan István

Megreformálták az önkormányzati lakások rendszerétMegreformálták az önkormányzati lakások rendszerét

A VÁROSSZÖVET IS SÉRÜLNE  A VÁROSSZÖVET IS SÉRÜLNE  
AZ ITC BONTÁSÁVAL AZ ITC BONTÁSÁVAL 

Városszerkezeti és várostörténeti okból is érdemesebb lenne a bontás helyett megtar-
tani és felújítani az ITC-székházat. Fotó: Juhász Ákos 

Simon Gábor szerint azért 
taposott a fékbe az ITC 
lebontását kezdeményező 
Csöbör Katalin és Alakszai 
Zoltán, mert megérezték: a 
miskolciak elsöprő többsége 
nem lebontaná, hanem fel-
újítaná az épületet.

A frakcióvezető úgy fogal-
mazott, a bontás bejelentői 
„meglátták a társadalmi ösz-
szefogást Miskolcon”, érezték, 
hogy a javaslatukat a lakosok 
többsége elutasítja.

– Ahogy korábban is jel-
lemző volt a kormánypártra, 
úgy most is úgy álltak ki be-
jelenteni a bontást, hogy nem 
volt mögötte közmegegyezés 
– vélekedett Simon Gábor. – 
Ez az attitűd jellemzi őket, le-
gyen szó akár az ITC-ről, akár 
a dél-kiliáni orvosi rendelő-
ről. A séma ugyanaz: a fide-
szes vezetés eldöntött valamit 
a miskolciak feje fölött.

Most azonban megérezték, 
hogy a miskolciak elsöprő 
többsége azt támogatta, hogy 
az épületet nem lebontani, ha-
nem felújítani kell.

Felelevenítette, a bejelentést 
követően határozottan kiállt a 
bontás ellen, online petíciót is 
indított, amihez elmondása 

szerint több ezren csatlakoz-
tak. Felhívta arra is a figyel-
met, hogy helyi védettséget él-
vez az ingatlan.

– Senki nem vitatja, hogy 
az épület rossz állapotban 
van, de egy épület védelem alá 
vétele azt jelenti, hogy a tulaj-
donos köteles a jó gazda gon-
dosságával az épület állagának 
fenntartásáról és fejlesztéséről 
gondoskodni. 2017-től Alak-
szai Zoltán a gazdája az épü-
letnek, törvényes kötelezettsé-
gét tartsa be – mondta.

Mint ismert, augusztus 11-
én Csöbör Katalin és Alakszai 
Zoltán bejelentette, hogy le-
bontják a miskolci ITC-szék-
házat. A héten mégis a fékre 
léptek: ezúttal is közös sajtó-
tájékoztatón beszéltek arról, 
hogy meghallgatják a miskol-
ciak véleményét az ügyben.

Bár vannak, akik csúnyá-
nak és elavultnak, egy letűnt 
kor szimbólumának tartják az 
ITC-t, a többség azért bontás-
ra gondolni sem mert volna. 
Simon Gábor mellett Miskolc 
alpolgármesterei is tiltakoztak, 
azt mondták, egy épület lebon-
tása nem lehet politikai kérdés. 
Majd a Jobbik, és aztán a teljes 
Velünk a Város-frakció vétót 
mutatott a tervekre.             K. I.
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A város éléskamrájaként is 
emlegetett piac tulajdono-
sai megállapodtak: a koráb-
bi városvezetés alatt kezdett 
pereskedés helyett a jövőben 
a létesítmény működésére és 
fejlesztésére koncentrálnak.

A Búza téri piacot üzemel-
tető Miskolc Piac Zrt. helyze-
tét rendezné a reorganizációs 
terv, amit a Miskolc Holding 
Zrt. Gazdaságfejlesztési és In-
gatlangazdálkodási Igazgató-
sága dolgozott ki az elmúlt hó-
napokban. Az erről szóló elvi 
döntést még az előző évben 
meghozta a képviselőtestület, 
az augusztus 26-ai ülésén pedig 
konkrétumokról szóló döntést 
is meghozták.

A javaslatról sokat vitáztak 
a városatyák: a Fidesz-KDNP 
képviselői arról beszéltek, hogy 
szerintük a döntés után félő, 
hogy a Búza téri piac veszély-
be kerül: privatizálhatják és az 
akár meg is szűnhet. A Velünk 
a Város képviselői szerint az 
önkormányzat éppen hogy ren-
dezni szeretné a piac helyzetét, 
ami szerintük az előző városve-
zetés idején került veszélybe.

Halmai Gyula, a tervet kidol-
gozó Holding-igazgatóság ve-
zetője megerősítette, az elmúlt 
hónapokban azon dolgoztak a 
Miskolc Piac Zrt.-vel, hogy sta-
bilizálják a cég helyzetét.

– Az önkormányzat a 2019-es 
átadás-átvétel után azzal szem-

besült, hogy perek tömkelege 
van folyamatban a piac tulajdo-
nosai között, melyekre hosszú 
évek alatt több mint százmillió 
forintot költöttek. Az állóhábo-
rú lezárására kellett megoldást 
találnunk – részletezte.

Az elfogadott javaslat ér-
telmében az irányítási jogok 
változatlansága mellett meg-
hosszabbították 2037 végéig a 
Miskolc Piac Zrt. üzemeltetési 
időszakát, és ezzel egyidejűleg 
az önkormányzat és a tulajdo-
nostárs is apportálta a cégbe 
minden követelését, beleértve 
ebbe a piac működését biztosí-
tó földterületeket és a többségi 
tulajdonos által átvállalandó hi-
teltartozás egy részét is.

– Köszönhetően ennek ren-
delkezésre áll elég idő a hi-
tel visszafizetésére, az ön-
kormányzatnak 33-ról 46 
százalékra nőtt a tulajdonrésze 
a cégben. A lényeges kérdésben 

(bérleti díj, tervezett fejlesz-
tések, üzleti terv elfogadása) 
csak az önkormányzat jóváha-
gyásával dönthet a tulajdonos-
társ. Ráadásul az önkormány-
zatnak vételi jogot is biztosít a 
megállapodás – mondta Hal-
mai Gyula.

Wiandt András, a Miskolc 
Piac Zrt. vezérigazgatója hoz-
zátette, a hosszú és értelmetlen 
pereskedéseket követően már 
az előző önkormányzati ciklus-
ban megindult a piac biztonsá-
gos és hosszú távú működését 
célzó megállapodás előkészíté-
se, ami egy nemzetközi tanács-
adó cég bevonásával történt, ez 
a folyamat záródik most le.

– Az önkormányzat, mint ki-
sebbségi tulajdonos célja, hogy 
növelje a részesedését és egy-
ben befolyását a Miskolci Piac 
Zrt.-ben, ami a tervezet apport-
tal meg fog történni. A tulajdo-
nosok abban érdekeltek, hogy a 

piac jó színvonalon működjön. 
A sajtóban megjelent rémhírek 
szerint felmerült a piac bezárá-
sa, ennek ellenkezője az igaz. Ez 
jogilag sem lenne kivitelezhető 
– hangsúlyozta.

A vezérigazgató leszögezte, 
az őstermelői piac szakmailag 
integrálódik majd a Búza téri 
piacba, de a létesítmény válto-
zatlan formában működik to-
vább, erre szerződéses garancia 
készül. „A Búza tér árusainak 
igénye, hogy az álőstermelőket 
kiszűrjük, a többiek viszont a 
korábbi feltételekkel árusíthat-
nak. A valódi őstermelők sza-
badon dönthetnek majd arról, 
hogy a jelenlegi helyszínen vagy 
a piac más területén árulnak” 
– mondta Wiandt András, aki 
hozzátette, a megállapodásnak 
köszönhetően energiáikat a 
piac műszaki fejlesztésére tud-
ják fordítani.

Tajthy Ákos
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A gyalogátkelőhelyet csü-
törtökön adta át a terület 
önkormányzati képviselője.

Biztonságosabbá vált a 
gyalogosok közlekedése a 
Szeles utca és a Hatvanötösök 
útjának kereszteződésében 
kialakított új gyalogátkelő-
nek köszönhetően. A zebra 
felfestését és a hozzá kapcso-
lódó infrastruktúra kialakí-
tását a környéken élők évek-
kel korábban kérték, hiszen a 
területen kereskedelmi egy-
ségek találhatók, és egy iskola 
is működik.

Zemlényi Attila, a Miskol-
ci Magister Gimnázium igaz-
gatója az átadón elmondta, az 
oktatási intézmény 2018-ban 
költözött az utcába, és szinte 
azonnal látta, hogy a gyalogát-
kelőre szükség lesz. „Később 
megkerestem az önkormány-
zati képviselőt, aki támogatta 
a javaslatunkat. Most, hogy si-
került átadni, nagyon örülök, 
hiszen az iskolába 160 diák jár 
nap mint nap, akik most már 

biztonságosabban tehetik meg 
ezt" – mondta.

Mokrai Mihály önkor-
mányzati képviselő elmondta, 
a megvalósítást hosszas előké-
szítő munka előzte meg, töb-
bek között tizennégy szakha-
tóság engedélyét is be kellett 
szerezni és a világjárvány is 
lassította a kivitelezést.

– A zebra kialakításával 
kapcsolatban többek közt a 
távközlési társaságokkal, az 
áram- és a gázszolgáltatóval 
is egyeztetni kellett. Ha kis 
késéssel is, de most átadhat-
tuk a gyalogátkelőt, én azt 
kérem az itt lakóktól és a di-
ákoktól is, hogy használják 
egészséggel, hiszen az ő biz-
tonságuk az első – mondta.

A közlekedésbiztonsági 
fejlesztés a felfestéssel, a zeb-
ra megvilágításával, a járda 
süllyesztésével, a tábla kihe-
lyezésével és az engedélyez-
tetésekkel együtt kétmillió 
forintból valósult meg, amit a 
terület képviselője saját alap-
jából finanszírozott.        T. Á.
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A létesítmény változatlan formában működik tovább. Fotó: Juhász Ákos

A Velünk a Város frakció-
vezetője szerint a helyi el-
lenzék igyekszik azt a képet 
sugallni, hogy a városban 
folyamatosan romlik a köz-
biztonság helyzete.

Amíg a városi közgyűlé-
seken elismeréssel szólnak a 
rendőrség és rendészet mun-
kájáról a miskolci fideszes po-
litikusok, addig ugyanezek az 
emberek sajtótájékoztatókon 
riogatják a helyieket azzal, 
hogy Miskolcon folyamatosan 
romlik a közbiztonság helyze-
te, ráadásul mindezért kizá-
rólag a városvezetés a felelős 
– erről beszélt a Velünk a Vá-
ros frakcióvezetője szerdai saj-
tótájékoztatóján. Simon Gábor 
emlékeztetett, a közrend és a 
közbiztonság fenntartása alap-
vetően a rendőrség és nem az 
önkormányzat feladata.

– Ezt a tényt egyébként a 
Fidesz által elfogadott Alap-
törvény 46. cikke is rendezi, 
amikor azt mondja, a rendőr-
ség alapvető feladata a bűncse-
lekmények megakadályozása, 
felderítése, valamint a közbiz-
tonság, a közrend és az állam-
határ rendjének a védelme. 
Hasonlóan fogalmaz a rend-
őrségi törvény is, ez azonban 

elkerüli a miskolci fideszes 
képviselők figyelmét, élükön 
Hollósy Andrással, aki legin-
kább hangsúlyozza, hogy a vá-
rosban mennyire rossz a hely-
zet – szögezte le.

A politikus hozzátette, erről 
nincsen szó, szerinte a helyi 
ellenzéknek csupán az a célja, 
hogy a miskolciak minél rosz-
szabbul érezzék magukat. „Mi 
ennek az ellenkezőjét szeret-
nénk, a közbiztonság folya-
matos javításán dolgozunk, és 
ennek érdekében számos in-
tézkedést léptettünk életbe. A 
rendőrség munkáját ráadásul a 
Miskolci Önkormányzati Ren-
dészet (MIÖR) mellett civil-
szervezetek, így a polgárőrség 
is segíti ” – mondta.

A Velünk a Város frakció-
vezetője felelevenítette, a kor-
mányzati elvonások ellené-
re is több mint hétszázmillió 
forinttal támogatja a város a 
rendőrség munkáját helyben 
segítő rendészetet, a szerve-
zetnél ráadásul számos fejlesz-
tés történt: új kommunikáci-
ós eszközöket és terepjárókat 
szereztek be, és rövidesen in-
dul a MIÖR-nél a testkame-
ra-program is.

– Rendész-rendőr járőrpá-
rok is szolgálnak a városban, 

az erre fordítható költségveté-
si keretet hatvanötről nyolc-
vanmillióra emeltük, sőt egy 
terepjárót is vásároltunk a 
rend őrség számára annak ér-
dekében, hogy a peremkerüle-
teken is hatékonyabban tudják 
ellátni a feladataikat – sorolta.

Simon végül felszólította a 
miskolci Fidesz politikusait, 
köztük Hollósyt, hogy fejez-
zék be a hangulatkeltést és a 
hazug sajtótájékoztatók szer-
vezését. „Ha valaki csak ezen 
események alapján tájékozó-
dik, azt hiheti, hogy 2019 előtt 
Miskolc maga volt a Kánaán, 
azóta pedig drasztikus romlás 
következett be”  – fogalmazott 
Simon Gábor.

TÁ
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Varga László egyéni in-
dítványt fog benyújtani a 
parlamentben annak érde-
kében, hogy az állam újból 
támogassa a város közösségi 
közlekedését. Ehhez kor-
mánypárti képviselőtársai 
– Csöbör Katalin és Hubay 
György – támogatását is 
kérte.

Több mint másfél évvel ez-
előtt – nem csupán Miskolcon 
– megszűnt a helyi közösségi 
közlekedés állami támogatása 
– kezdte hétfői sajtótájékozta-
tóján Varga László. Az MSZP 
országgyűlési képviselője arra 
is emlékeztetett, hogy „ami-
óta ellenzéki vezetésű a város, 
azóta a Fidesz-kormány több 
intézkedésével nehezítette a 
város finanszírozását” – utalt 
a koronavírus-világjárvány 
okán megvont gépjárműadó-, 

illetve helyi iparűzésiadó-be-
vételekre.

Mint mondta, a helyi közös-
ségi közlekedés állami támo-
gatása 2019-ben még mintegy 
500 millió forintot tett ki, ez az 
összeg most nagyon hiányzik 
az egyébként is nehéz helyzet-
ben lévő MVK Zrt. költségve-
téséből. Azt is felidézte, hogy 
az előző városvezetés több 
mint 4 milliárd forint közszol-
gáltatási díjjal maradt adós a 
közlekedési társaságnak.

Varga László elmondta, 
hozzá is eljutnak a városlakói 
panaszok, magasabb színvo-
nalú közösségi közlekedést 
szeretnének. Az országgyű-
lési képviselőknek feladata – 
mutatott rá –, hogy tegyenek 
ennek érdekében, ezért újból 
benyújtja indítványát arra vo-
natkozóan, hogy az MVK Zrt. 
ismételten kapjon félmilliárd 

forint állami támogatást a he-
lyi közösségi közlekedés biz-
tosításához.

A sajtótájékoztatón kér-
te Csöbör Katalin és Hubay 
György támogatását is. Majd 
a héten hivatalos Facebook-ol-
dalán bejelentette Varga Lász-
ló, hogy ígéretéhez híven 
elektronikus formában el-
küldte a kormánypárti politi-
kusok számára a csatlakozási 
felkérést.

– Várok pár napot, remé-
lem, a város érdekében felül 
tudnak emelkedni a pártpo-
litikai megosztottságon – írta 
posztjában.

Azt is megosztotta köve-
tőivel, hogy beszélgetett egy 
MVK-sofőrrel, aki elmondása 
szerint „nagyon örült a kezde-
ményezésemnek, mert nehéz 
helyzetben van a cég”.

– Azt mondta, szerinte ak-
kor lehet ebből valami, ha az 
egész város mögé áll. Meg-
erősített abban, hogy a leg-
jobb az, ha sok ezer miskolci 
támogatásával megyek majd 
az országgyűlésbe, amikor a 
kormánypárti többségnek is 
döntenie kell az indítványról. 
Ezért petíciót indítok a javas-
latom támogatása érdekében 
– hívta fel a figyelmet, részle-
teket későbbre ígérve.        KCS
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Negyvenöt éves mun-
kaviszonyát ünnepli a 
 MIHŐ-nél Juhász László 
elektrikus, távhőberende-
zés-kezelő, aki másfél év 
múlva megy nyugdíjba. Azt 
mondja, semmin nem vál-
toztatna az életében, ma is 
ugyanezt az utat választa-
ná, de tudja majd élvezni a 
pihenést is.

Egerben született 1958-ban 
Juhász László, katonaszülők 
második gyermekeként. A 
család sok városban élt or-
szágszerte attól függően, hol 
teljesített szolgálatot az édes-
apa, aki1969-ben egy baleset-
ben elhunyt. Ekkor költöztek 
Miskolcra a nagyszülőkhöz, 
akik besegítettek a gyerekne-
velésbe.

Juhász László a 2-es szak-
középben műszerésznek ta-
nult, mert már gyermekko-
rában a fejébe vette, hogy 
„karószerelő” lesz. – Ez a vil-
lanyszerelőt jelentette, csak 
így fogalmaztam meg, mert 
azt láttam, hogy a szakember 
az oszlopra mászik fel. Ez tet-
szett meg benne, de végül én 
soha nem végeztem ilyen fel-
adatot, és nem is vágytam rá 
később – mondta. 1976-ban 
végzett a középiskolában, ezt 
követően villanyszerelőként, 
mára pedig elektrikus, távhő-

berendezés-kezelőként dol go-
zik. – Üzemzavar esetén kör-
bejárok az épületben, a gépek 
között, ki- és bekapcsolok 
rendszereket, hogy helyreáll-
jon az üzemeltetésünk. Mi fe-
lelünk Miskolc teljes területén 
a víz felfűtéséért mind a fű-
téshez, mind pedig a meleg-
víz-szolgáltatáshoz – mond-
ta, majd hozzátette, korábban 
százötvenen voltak, mára már 
csak tizenöten felügyelik a 
rendszert.

– Annak idején csak a vil-
lanyszerelő csoportban vol-
tunk ennyien. Akkor jobban 
megoszlott a munka és ezál-
tal a felelősség is. Nincs olyan, 

hogy unalmas, mindig figyel-
ni kell, az adatokat is, hiába 
automatikus lett a visszajel-
zés a számítástechnika által. 
Csak annyi az előnye, hogy 
átláthatóbb néhány monitor, 
mint egy egész szobányi mű-
szerfal a vezérlőben. Régen és 
ma is hangjelzést hallottunk a 
hibaüzenetnél, akkor kell cse-
lekedni. Nem szabad, hogy a 
rendszerben elmozduljanak a 
vízmennyiségek – magyaráz-
ta, majd hozzátette, korábban 
nyolcórás munkaidőben dol-
goztak, ma tizenkét óráznak, 
ami megterhelőbb, főleg éjjel.

Mindettől függetlenül 
nagyon szereti munkáját. 

– Semmin nem változtat-
nék, ma is ezt választanám. 
Nagyon jó a társaság, mert 
mindenki tudja a dolgát. A 
főnökeinkkel is meg tudjuk 
értetni magunkat, minden-
ben segítenek. Nagy az egyet-
értés, volt olyan munkatár-
sam, akivel még ugyanolyan 
sportot is választottunk, 
igaz, vitorlázásban egymás 
ellenfelei vagyunk – mond-
ta Juhász László, aki két lá-
nya hatására kezdte űzni ezt 
a sportot.

Nem áll távol a MIHŐ-dol-
gozótól a mozgás öröme, ko-
rábban versenyszerűen vett 
részt koronglövészeten. – 
Még junior országos bajnok is 
voltam a nyolcvanas években 
– emlékezett vissza. Elárulta, 
felesége idén lett nyugdíjas, 
és másfél év múlva már csak 
a családjukkal, többek között 
a hamarosan megszületendő 
unokájukkal, Zitával szeret-
nének foglalkozni az egyéb 
hobbik mellett.

– Nagyon szeretek kertész-
kedni, van egy telkem Má-
lyiban, ott gyakorlok, aztán 
maszekban szoktam vállal-
ni kertépítést ismerősök-
nél, mint ahogyan korábban 
ugyanilyen módon villanyt 
is szereltem szívesen – mond-
ta Juhász László.

Répássy Olívia

Az önkormányzati tulaj-
donú Miskolc Holding 
Zrt. igazgatóságának 
hiányzó létszáma – a vá-
rosi közgyűlés augusztusi 
ülésén született döntése 
alapján – feltöltésre került, 
így újra öt fővel folytatja 
munkáját.

Néhány héttel ezelőtt Ko-
leszár Péter, a több mint két 
évtizede az informatika te-
rületén tevékenykedő 48 
éves szakember került új 
tagként a testületbe, mostan-
tól pedig Varga István is tag-
ja az igazgatóságnak. A 65 
éves sajószentpéteri születé-
sű üzletember, közgazdász 
az elmúlt évtizedekben több 

nagyvállalat irányításában is 
részt vett. 2002 és 2008 kö-
zött például a Shell csoport 
elnök-vezérigazgatói pozí-
cióját töltötte be, de nemzeti 
fejlesztési és gazdasági mi-
nisztereként is dolgozott a 
Bajnai-kormány idején.

A Miskolc Holding Zrt. 
igazgatósága hétfői ülésén új 
elnököt is választott. Július-
ban Kamarás Miklós, az igaz-
gatóság akkori elnöke jelezte, 
hogy lemond tisztségéről, de 
igazgatósági tagként tovább-
ra is segíti a testület mun-
káját. Az igazgatósági tagok 
egyhangú szavazata alapján 
mostantól az elnöki tisztsé-
get Varga István látja el.

A kétéves kutató-fejlesztő 
munka eredményeképp elké-
szült mérőegység-hálózatot, 
és az ehhez tartozó honlapot 
is átadták.

Folytatás az 1. oldalról
Az akcióterv első lépése volt, 

hogy olyan kis költségű eszkö-
zöket alakítsanak ki, amik pon-
tos mérésre alkalmasak, és jó 
alapot nyújtanak a célzott vizs-
gálathoz. Ehhez szükséges volt 
megismerni és kiküszöbölni a 
használt mérőegységek hibáit, 
hiányosságait. Ezeken dolgo-
zott a Miskolci Egyetem csapa-
ta. Végül a város jellemzőihez 
kellett igazítani a rendszert, és 
kialakítani a mérőhálózatot.

Báthory Csongor, a Műszaki 
Anyagtudományi Kar dokto-
randuszhallgatója ismertette 
a rendszert; elmondta, hogy 
számos hatást és eredményt 
figyelembe kell venni a mérés 
során, így szűrhetőek le pon-
tos adatok. Az is fontos, hogy a 

különböző városrészek problé-
mái külön-külön feltárhatóak 
legyenek, vagyis tudni kell, hol 
és mi okozza pontosan a lég-
szennyezettséget. A végső lé-
pés ugyanis a szemléletváltás: 
az embereknek fel kell hagy-
niuk azokkal a rossz szokások-
kal, amik károsak a saját lakó-
helyük levegőjére. Ehhez minél 
szélesebb kört kell majd meg-
ismertetni a mérőhálózat se-
gítségével nyert adatokkal.

Nagy Dezső környezetvédelmi 
referens ismertette a hálózat ki-
alakításának főbb szempontjait. 
Elmondta, hogy a műszereket 
közlekedési tengelyek, csomó-
pontok köré, lakóövezetekben, 
peremterületeken és a várost 
övező környéken telepítették: 
az így nyert adatok összeha-
sonlításával specifikusan tudják 
meghatározni Miskolc légszeny-
nyezettségének pontos okait kü-
lönböző területekre bontva.

Februárban hírt adtunk ar-
ról, hogy elkezdődött a projekt: 

a városháza erkélyére felszerel-
ték az egyik mérőeszközt. Hor-
váth Zita rektorasszony azt 
mondta, most egyfajta pilot-
program kezdődik a rendszer 
kialakítása után.

– Az eszközök folyamatosan 
mérik a levegő szennyezettsé-
gét. Az adatok beérkeznek az 
egyetemre. Az is fontos infor-
máció, hogy a levegő mennyire 
szennyezett, de a nagyobb kér-
dés az, hogy egyes mérőpon-
tokon mit lehet annak érdeké-
ben tenni, hogy ezek az értékek 
csökkenjenek. A mérésekkel és 
az eredmények elemzésével 
ehhez jutunk közelebb.

Veres Pál polgármester Mis-
kolc eddig ismert levegőszeny-
nyezettségi helyzetét ismertette.

– Mostanáig négy mérőpont 
volt a városban, főként forgal-
mas helyeken. Nagy gond az, 
hogy máig sokan használnak 
szilárd fűtőanyagot, így té-
len megnövekszik a szállópor 
koncentrációja. Ahhoz, hogy 

ezt visszaszorítsuk, elsősorban 
tudatosságra, másrészről helyi 
programokra és pénzforrásra 
is szükség van. A mostani egy 
nagy mérföldkő: percre kész 
adataink lesznek, és be is tu-
dunk avatkozni egyes folyama-
tokba, ha szükséges.

Bozzay Péter, a Herman Ottó 
Intézet ügyvezetője az átadón 
kiemelte az információ meg-
osztásának fontosságát.

– A következő lépés, hogy 
minél szélesebb körben is-
mertté tegyük az adatokat. Ide-
felé láttam a „Jó szerencsét!” 
feliratot. Úgy tapasztaltam, 
azokban a városokban, ahol jól 
ismerik ezt a bányászköszön-
tést, nagyobb problémák van-
nak a légszennyezettséggel. A 
szmog azonban nem áll meg 
egy-egy város határánál, ezért 
is fontos, hogy minél többen 
szerezzenek tudomást a prob-
lémáról és a megoldási lehető-
ségekről.

Bájer Máté

Kész a légszennyezést mérő hálózatKész a légszennyezést mérő hálózat
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A miskolciak befogadóak 
a demokrácia javítását és 
kiterjesztését célzó kezde-
ményezésekre.

A részvételiség gondolata 
alighanem jobban áthatja a 
miskolciakat, mint a pestie-
ket. A közös gondolkodásra 
való felhívás városunkban 
többeket képes megszólí-
tani, mint kétszáz kilomé-
terrel odébb. Legalábbis ezt 
mutatják a közelgő Közös-
ségi Gyűlés iránt megnyil-
vánuló érdeklődés adatai. 
Míg egy esztendeje Buda-
pesten az ottani közösségi 
gyűlésnek 333 regisztráló-
val tudtak nekivágni, ná-
lunk ez a szám a péntek reg-
geli összesítésnél 429-nek 
mutatkozott. Mint isme-
retes, a regisztráltak közül 
kerül ki az az ötven város-
lakó, aki mindnyájunk ne-
vében megtárgyal majd két 
hét, illetve négy hét múlva 
több fontos témát. A nem-
zetközi gyakorlatban a kö-
zösségi gyűléshez hasonló 
rendezvényeknél a meghí-
vottak 3-5 százaléka mond 
igent. Budapesten 2020-ban 
333 érvényes jelentkezés ér-
kezett. Most, nálunk, a csü-
törtök éjfélig tartó határidő-
ig: 429. A miskolciak tehát 
– mert ez a 429 fő termé-
szetesen nem alig több mint 
négyszáz miskolcit jelent: 

általuk „mindnyájan” kép-
viselve vagyunk és leszünk 
– befogadóak a demokrá-
cia javítását és kiterjesztését 
célzó kezdeményezésekre.

A közösségi gyűlés lé-
nyege, hogy a résztvevők 
átbeszélnek mindent, ami 
ott témaként eléjük kerül. 
Sőt, segítséget és szakmai 
ismereteket kapnak a hát-
tér megértéséhez. A be-
szélgetést is ehhez értő 
szakemberek teszik gördü-
lékenyebbé. A végén pedig 
a kialakuló konszenzusos 
álláspontot szintén egzakt 
módon tudja a gyűlés kö-
zössége formába önteni s 
végül a döntéshozók elé 
tárni. Annak érdekében, 
hogy a városvezetés a jövő-
beli lépéseinél, koncepciók 
megalkotásánál, irányel-
vek meghatározásánál fi-
gyelembe tudja venni. „Ezt 
szeretnék a miskolciak!” 
Merthogy ami itt megfo-
galmazódik, az tényleg „a 
miskolciak” véleménye 
lesz.

Mi a folytatás, most, hogy 
megvan a regisztráltak név-
sora? Az ezt követő lépés a 
sorsolás lesz, szintén a sikeres 
nemzetközi gyakorlat sze-
rint kidolgozott módszerrel. 
A nyilvánosság előtt zajlik 
majd az 50 résztvevő listájá-
nak megalkotása, méghozzá 
szeptember 6-án, hétfőn.

Közösség? A főváros Közösség? A főváros 
már a hátunk mögött!már a hátunk mögött!

Már gyermekkorában a fejébe vette, hogy „karószerelő” lesz.  
Fotó: Juhász Ákos

Varga István

Koleszár Péter



Miért is gyűjtenek ajánlásokat az ellenzéki országgyűlési 
előválasztási jelöltek városszerte? Miről szól ez az egész? És 
ők milyen tapasztalatokat gyűjtöttek az elmúlt két hét so-
rán? Az előválasztási kisokosunk mellett mindezekről olvas-
hatnak tematikus oldalunkon.

2020-ban hat párt – a DK, 
a Jobbik, az LMP, a Momen-
tum, az MSZP és a Párbeszéd 
– úgy döntött: közösen indul-
nak 2022-ben az országgyűlési 
választáson, közös miniszter-
elnök-jelöltet, a 106 ország-
gyűlési egyéni választókerület-
ben pedig 106 közös jelöltet és 
közös listát állítanak.

Miről szól tehát az elővá-
lasztás?

Arról, hogy megtalálják a leg-
alkalmasabb ellenzéki jelöltet, 
aki egyedüli kihívóként eséllyel 
száll szembe a Fidesz jelöltjével.

Hol tart jelenleg a folyamat?
Az elmúlt két hétben ajánló 

aláírásokat gyűjtöttek a jelöl-
tek a maguk és a miniszterel-
nök-jelöltjük számára.

Ez akkor még nem a „ren-
des” választásról szólt?

Nem. Ha az induló ország-
gyűlési képviselőjelöltnek meg-
van a 400, a miniszterelnök-je-
löltnek pedig a 20 ezer aláírás, 
akkor indulhat a szeptember 
18-26. között megtartandó első 
előválasztási fordulóban.

Hogy lehet majd szavazni?
Személyesen az egyes választó-

kerületek kijelölt választási pont-
jainál, továbbá az interneten. A 
szavazópontok listáját elérhe-
tővé fogják tenni a www.elova-
lasztas2021.hu oldalon és a mé-
diában. Nagyrészt közterületen 
felállított sátrakban, kisebb részt 
irodákban, zárt helyiségekben le-
het majd voksolni. A sátrak szep-
tember 18-26. között jellemzően 
reggel 8 órától este 6 óráig lesz-
nek nyitva, de érdemes figyelem-
mel kísérni a saját választókörzet 
információit.

Ki szavazhat?
Az előválasztáson minden 

magyar állampolgár szavazhat, 
akinek magyarországi állandó 
bejelentett lakhelye van.

Hogyan tudják megőrizni a 
szavazás tisztaságát?

A szavazóhelyiségekben 
megjelenő szavazóknak iga-
zolniuk kell magukat fényké-
pes igazolvány felmutatásával, 
valamint be kell mutatni ér-
vényes lakcímigazolványukat, 
amellyel igazolják, hogy melyik 
választókerülethez tartoznak. 
Mindenki csak a saját állandó 
lakcíme szerinti választókerü-
let jelöltjeire szavazhat, és min-
denki csak ott szavazhat egyéni 
jelöltre, ahol lakcíme szerint él.

Mire van szükség a szava-
zásnál?

Egy lakcímkártyára és egy 
érvényes fényképes igazol-
ványra (személyi, útlevél, jogo-
sítvány).

Kikre szavazhatunk?
Aki olyan helyen lévő sza-

vazóhelyiségbe megy szavazni, 

ami a saját választókerületé-
ben van, az kettő szavazólapot 
kap: egyet a miniszterelnök-je-
löltek neveivel, és egy másikat 
a helyi egyéni jelöltek neveivel. 
Mindkét lapon maximum 1-1 
főt választhat ki. Hét minisz-
terelnök-jelölt van: Dobrev Klá-
ra, Fekete-Győr András, Jakab 
Péter, Karácsony Gergely, Már-

ki-Zay Péter és Pálinkás József. 
Ha közülük egyetlen jelölt sem 
szerzi meg a szavazatok 50 szá-
zalékát, akkor - már csak szá-
mukra - második fordulót tar-
tanak október 4-10. között.

Lesz vita?
A miskolci jelöltek szeptem-

ber 25-én 5 és 7 órától vitáz-
nak majd élőben a Partizán 

Youtube-csatornáján, a 444 
Facebook-oldalán, az elova-
lasztas22.hu vagy a hamarosan 
induló 444.hu/partizan olda-
lakon. És három miniszterel-
nök-jelölti vita is lesz: szeptem-
ber 12-én az ATV-n, valamint 
szeptember 24-én és valami-
kor október 4–10. között az 
RTL Klubon.
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CSABALIK ZSUZSANNA  
(Civil Bázis Egyesület, Főnix 
Mozgalom, Függetlenek SZIVE, 
Miskolci Padtársak, PSZ Miskolc 
VSZ) pártoktól független 
országgyűlési képviselőjelölt, B.-
A.-Z. megye I. vk.

Bőven meg-
van a 400 alá-
írás, de gyűj-
tünk tovább, 
szeretném mi-
nél több helyre 
elvinni a Civil 
Bázis hírét – 
ezzel is mutatva, hogy van választás 
a pártjelöltek mellett. Azt tapasz-
taljuk, hogy az emberek egyre job-
ban magukba fordulnak, „fortélyos 
félelem igazgat” az országban, mint 
a Rákosi-rendszerben. De ránk, ci-
vilekre azt mondják, hogy van re-
mény. Miskolcon jelenleg a legfőbb 
problémát a közösségi közlekedés je-
lenti, amit a kormányzati elvonások 
generáltak, de a menetrendet sem si-
került jól összehangolni. Problémás 
az utak állapota is. Az előválasztás 
válasz arra, hogy a Fidesz annak 
idején egyfordulóssá tette a válasz-
tási rendszert. Csak egy jelölt ma-
rad majd az ő politikusukkal szem-
ben. Biztos vagyok abban, hogy elég 
erős lesz az összefogás, és alapjaiban 
kezdhetjük meg az ország átalakí-
tását. Szeretnénk megszólítani a bi-
zonytalanokat, a politika szerintünk 
nem egyenlő a pártokkal, hanem a 
nép ügyeivel való foglalkozást és az 
együtt cselekvést jelenti. Népképvi-
seleti rendszert akarunk kialakítani, 
ahol kevésbé a pártfegyelem, mint 
inkább a választók érdekei domi-
nálnak. Valódi rendszerváltást hir-
detünk, de az emberekkel együtt. 
Országosan kell megoldást találni 
például a Vasgyár romterületeinek 
felszámolására, de a város is sokat 
tehet azért, hogy a természeti adott-
ságokat, a kulturális hagyományo-
kat hasznosítva biztosítani tudja a 
fiatalok megélhetését. Az ITC-ben 
például irodákat lehetne kialakítani 
a kezdő vállalkozók számára. Az ok-
tatás és az egészségügy az összeom-
lás szélén áll, külön minisztériumok 
kellenek ezeknek.

SIMON GÁBOR 
(MSZP, Párbeszéd) országgyűlési 
képviselőjelölt, B.-A.-Z. megye I. vk

Természe-
tesen meg-
van a 400 
ajánló alá-
írás, sőt a 
s z ü k s é g e s 
menny i ség-
től jelen-

tősen több gyűlt össze. Nagyon 
köszönöm azt az óriási bizal-
mat, amely az elmúlt két hétben 
felém áradt. Az emberek válto-
zást akarnak, azt akarják, hogy 
Miskolcnak valódi képviselete 
legyen az országgyűlésben – so-
kan bennem látják ezt, hiszen 
tapasztalt képviselőként és jo-
gászként én tudok a legtöbbet 
tenni a parlamentben. Az elő-
választás legfontosabb üzenete, 
hogy bevonja a választókat a je-
löltek kiválasztásába, és ráirá-
nyítja a figyelmet a közelgő vá-
lasztásra. És lehetőséget teremt a 
találkozásra, az emberek valódi 
problémáinak felmérésére. Jelen-
tős tétje, hogy a választók döntik 
el, ki győzze le a fideszes jelöltet; 
arról döntenek, hogy ki az, aki 
rendelkezik azzal a szakértelem-
mel, tapasztalattal, ami ahhoz 
szükséges, hogy egy kormányvál-
tás után segítse lebontani az Or-
bán-rendszert. Fontos, hogy egy 
olyan jelölt mérkőzzön meg a Fi-
desszel, aki egyesíteni tudja az 
ellenzéki tábort. A DK, a Jobbik, 
a Momentum, az MSZP, a Pár-
beszéd, az LMP és a helyi civilek 
már alkalmasnak találtak arra, 
hogy mindannyiukat képvisel-
jem, hiszen egyhangúlag válasz-
tottak frakcióvezetőnek. Én az 
országgyűlésben is kötelességem-
nek tartanám, hogy valamennyi 
embert képviseljem; tapasztala-
taimat és jogászi végzettségemet 
felhasználva szeretnék minden-
ki hangja lenni, hiszen Miskolc 
mindannyiunk közös otthona. A 
város országgyűlési „nagyköve-
teként” hatékony érdekérvénye-
sítést vállalok Miskolc és térsége 
számára. Győzzön Miskolc!

VARGA LÁSZLÓ  
(MSZP, Párbeszéd, Momentum, 
LMP) országgyűlési képviselőjelölt, 
B.-A.-Z. megye II. vk.

G y o r s a n 
ö s s z e g y ű l t 
a szüksé-
ges mennyi-
ség, és már 
az első idő-
pontot ki-
h a s z n á l v a 

leadtam jóval több ajánlást az 
elvártnál. Nagyon köszönöm a 
bizalmat, és remélem, hogy kép-
viselőként a jövőben is szolgál-
hatom Miskolc és vonzáskörzete 
lakosságát, számítok támogatá-
sukra az előválasztáson. A vá-
lasztók tudják: ahogyan eddig, 
ezután is számíthatnak rám. 
2014-ben egyszer már le tudtam 
győzni a fideszes ellenfelemet, 
2022 tavaszán pedig – összefog-
va – újra győzünk majd Miskolc 
és a városkörnyék érdekében. Az 
előválasztáson együtt döntünk 
arról, ki lesz az ellenzéki minisz-
terelnök-jelölt és kik lesznek az 
ellenzéki képviselőjelöltek, akik 
mögé minden változást akaró 
erő felsorakozik majd. A 2-es 
körzetben a visszajelzések alap-
ján azt gondolom, én vagyok az, 
aki le fogja győzni a Fidesz-kor-
mány jelöltjét. Fontos, hogy az 
önkormányzatok visszakapják 
az elmúlt két évben elvett for-
rásaikat az új kormánytól. Ez 
a miskolciak érdeke is. Ezért is 
kezdeményeztem például a par-
lamentben, hogy Miskolc kap-
ja vissza a kormány által elvett 
tömegközlekedési állami támo-
gatást. Továbbra is kiemelten 
szeretnék foglalkozni a nyugdí-
jasok, a munkavállalók és a köz-
biztonság problémáival. A tele-
pülések fejlesztési programjaiért 
is harcosan fogok küzdeni. Cé-
lom, hogy a kormányváltás után 
megvalósuljanak azok a javas-
latok – a panelprogram újrain-
dítása, az átfogó útfelújítás, a 
légszennyezés csökkentése, Diós-
győr fejlesztése –, amelyeket évek 
óta képviselek a parlamentben.

HEGEDŰS ANDREA  
(DK, Jobbik, Mindenki 
Magyarországa Mozgalom, 
Liberálisok) országgyűlési 
képviselőjelölt, B.-A.-Z. megye II. vk. 

A 400 alá-
írást már az 
első héten 
megsz erez-
tem – jóval 
többet kap-
tam egyéb-
ként –, de a 

hétvégén folytatom a gyűjtést. Azt 
tapasztalom, hogy az emberek 
többsége váltást akar, egy igazsá-
gos, tisztességes kormányt szeret-
nének. Ezt egyre nyíltabban, egy-
re bátrabban vállalják. És tudják, 
hogy ezt a rezsimet demokratikus 
keretek között, de szemrebbenés 
nélküli és őszinte politikával le-
het csak leváltani. Az is érezhető, 
hogy sokan szívesen látnának mi-
nél több nőt a parlamentben, és 
hogy Dobrev Klárát akarják a kor-
mány élére. Európa legszegényebb 
országai közé süllyedt hazánk, a 
Fidesz szétzüllesztette az oktatást, 
az egészségügyet, lerombolta a saj-
tószabadságot – az előválasztás 
viszont pont a szabad vélemény-
nyilvánítás egyik formája, amit 
a tisztességes verseny érdekében 
hoztunk létre. Ez a kormányvál-
tás első lépése, ahol eldől, ki a leg-
alkalmasabb jelölt, aki 2022-ben 
legyőzi a fideszes sablonra for-
mált NER-politikusokat. Én egye-
nes gerinccel politizálok, a válasz-
tóim akaratát képviselem, és nem 
egy kéj- és kémbotránytól zűrös 
kormányét. Ragaszkodom az el-
számoltatáshoz. Programomban 
fontos elem a tanári bértábla és a 
nyugdíj összegének rendezése, de 
megoldást kell találni arra is, hogy 
a fiatalok a megszerzett tudást itt-
hon kamatoztassák. Fejlesztenénk 
a víziközműhálózatot, a panella-
kásokat önrész nélkül fogjuk fel-
újítani, és az úthálózatot is rendbe 
kell tenni: a tapolcai és az egyete-
mi elágazáshoz körforgalom szük-
séges, és fontosnak tartjuk, hogy 
Lillafüredre kerékpárút vezessen 
ki.

SZILÁGYI SZABOLCS  
(Jobbik, DK, Momentum, LMP, 
Mindenki Magyarországa 
Mozgalom, Új Világ) országgyűlési 
képviselőjelölt, B.-A.-Z. megye I. vk. 

Már az első 
két napban 
több mint 300 
aláírás érke-
zett, így ter-
mészetesen 
sikerült ösz-
szegyűjteni a 

megfelelő számú ajánlást. A válasz-
tókerület minden településére, Mis-
kolc minden idetartozó városrészé-
be el szerettünk volna jutni. Szinte 
biztos, hogy 2018-ban a miskolci 
körzetek azon mentek el, hogy az 
ellenzéki jelöltek nem tudtak visz-
szalépni egymás javára. Most a vá-
lasztók mondhatják meg, hogy ki 
legyen az az egy jelölt, aki le tudja, 
és le is fogja győzni a Fidesz helytar-
tóját. Ez pedig olyan legitimációt ad 
a győztesnek, hogy minden ellenzé-
ki párt beáll mögé. Azt tapasztaljuk, 
hogy az emberek változást akarnak. 
Az élelmiszer- és a benzinárak az 
egekbe szöktek, egyre több a fizet-
nivaló, miközben a bérek, nyugdí-
jak alig változnak. Teljesen világos, 
hogy ezek a változások nem az em-
bereket szolgálják, bármit is harsog-
jon a kormánypárti propaganda. Jól 
működő egészségügyre, tisztessé-
ges bérekre és nyugdíjakra, minő-
ségi oktatásra, járható utakra és egy 
új panelprogramra van szüksége a 
választókerületnek. A 2019-es vá-
lasztáson való buktáért a kormány 
bünteti Miskolcot, a térséget, hiszen 
például a tömegközlekedésünket 
nem csak miskolciak veszik igénybe. 
Mindenféle indokkal súlyos milliár-
dokat vonnak el a várostól, amivel a 
működőképesség szélére sodorják 
az önkormányzatot. A Városgaz-
da, az MVK Zrt. képtelen ellátni a 
normális működést az alulfinan-
szírozottság okán. Miskolcnak visz-
sza kell adni azokat a pénzeket, ami 
nekünk jár. Azért vállaltam a jelölt-
séget, hogy ne dönthessenek újra a 
miskolciak feje fölött, és hogy a vá-
lasztókerületnek valódi érdekképvi-
selete legyen.
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A város első professzioná-
lis üzemanyagkútja a Búza tér 
szügyében alakul ki. Egy töltő-
fejes, kézi hajtású szivattyúval. 
Édesapámmal legalább heten-
te egyszer járunk oda tankolni. 
Ki nem szállhatok, nehogy már 
elcsússzak a bűzös, fekete, olaj-
foltos betonon. Látom, apám 
precízen leszámolja a rendőr-
ség által kiadott üzemanyagbé-
lyegeket, a kutas pedig tartja a 
markát. Időnként talán seftel-
hetnek is, hiszen az adott hó-
napban fel nem használt jegyek 
a következőben már érvénytele-
nek. A feketepiacon se érnek so-
kat, a városban alig néhány em-
bernek van saját autója.

Ha mamám is velünk van, 
rendre elmeséli, ez a benzin-
kút a bácsikájáé volt. A hábo-
rú után a Csengey Gusztáv ut-
cában lakó dr. Janovitz István 
kereskedő vásárolja meg. Mi-
kor megtudja, hogy államosít-
ják, családostól disszidál Hol-
landiába. A bejárónőjüknek azt 
mondják, sétálni mennek, majd 
egy Miskolcról felszálló kisre-
pülővel a Lajtán túlra veszik az 

irányt. Az új tulajdonos a pe-
recesi központú ÁFOR, az ás-
ványolaj-forgalmi vállalatnak 
még a hetvenes években is ez a 
helyi zászlóshajója. Van még 
egy bódészerű Hejőcsabán, a 
Pesti úton és egy a Kilián-délen. 
Egy Jávával kezdem a motori-
zációt, s mindvégig hűséges ma-
radok a Búza téri állomáshoz. 
Az első szürke Trabantommal is 
mindig itt kötök ki, hetente két-
szer harminc forintért tankolok. 
A ragacsos üvegablakú, acél-
vázas pavilonban kell fizetni. 
A korabeli shop szegényes, né-
hány ékszíj, biztosíték és hazai 
motorolaj meg műanyag flako-
nos, keverékbe szánt olaj kelleti 
magát. Ez az utóbbi nagyon ke-
lendő a kétütemű autók üzem-
anyagához. Sokan pancsolunk, 
az olajszőkítésnek még se híre, 
se hamva, viszont az ÉPFU és 
a Volán ziles sofőrjei százliteres 
tételben adják el a jó orosz ben-
zint. Városszerte hordószámra 
tárolják, lottóházi pincénkben 
is van. Literenként egy forintért 
vesztegetik, balga, vagy nagyon 
tehetős az, aki nem él a lehető-

séggel. A kockázat minimális, 
csak akkor hallunk erről, ha 
egy-egy garázssoron rejtélyes 
robbanás történik. Az se titok, 
hogy a Búza téri kútnál is csen-
cselnek ezzel.

Az egyébként sohasem for-
galmas töltőállomás életében 
az első nemzetközi olajválság 
szokatlan eseményeket gene-
rál. Magam is beállok az Ady 
hídig álló kocsisorba. Alig két-
órás várakozás után legalább 
négy húsz literes, benzinnel 
teli marmonkannával leszek 
gazdagabb. Mások még nagy 
uborkásüvegekbe is spájzolnak. 
Mikor este látom a híradóban, 
hogy Nyugat-Európában is 
megrohamozzák a kutakat, 
megnyugszom. Ha nem na-
gyon taposom a gázpedált, 
akár három hónapig is gond-
talanul gurulhatok. Majd, ami 
ezután vár rám s ránk, az már 
gazdaságtörténelem. A kilón-
kénti három forint hatvan fillé-
res kenyér ára még kőbe vésve, 
de a benziné felfelé kerekedik. 
S ez már rendszerektől függet-
lenül így is marad, a különbség 

csupán annyi, hogy akkor még 
ezt rákenhetjük az OPEC-re, 
a telhetetlen, arab olajtermelő 
országokra.

A rendszerváltás hajnalán 
eltűnik, vagy feljebb költözik 
az első miskolci benzinkút. Az 
ÁFOR utódját, a MOL-t betá-
madják a nyugatiak. Nálunk 
is megjelenik Bécsből Franz 
Illés barátom, hogy berajzol-
ja az OMV-shopok helyét. A 
Tapolcai elágazáshoz egyszer-
re hármat tervez. Óriási a til-
takozás, hogyan lehetséges egy 
óvoda mellé robbanásveszélyes 
üzemet telepíteni. Megy a vita, 
fokozódik a hiszti, majd egy de-
legáció jár Bécsben, és hazafe-
lé csak megszavazzák, itt lesz 
Európa első hármas tükörkút-
ja. Franz barátom rettentően 
büszke erre. Az se bántja, hogy 
közben a középső hamarosan 
bedobja a törölközőt. Sebaj, 
mondja, csak Miskolcon épült 
meg a világ első ilyen három, 
egymással farkasszemet néző 
kútjuk. Történelmet írtunk ez-
zel a szakmában.

Szántó István

Jegyzet

AZ ELSŐ MISKOLCI NAFTATÁR AZ ELSŐ MISKOLCI NAFTATÁR 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Szeptember 6., hétfő: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése 09:50 
Képújság 18:00 Híradó 18:15 
Időjárás-jelentés 18:25 Miskolci 
Napló (közéleti magazin) 19:00 
Híradó ism. 19:15 Időjárás-je-
lentés 19:25 Kvantum (tudomá-
nyos magazin) 20:00 Híradó ism. 
20:15 Időjárás-jelentés 20:25 A 
Fili karnagya 21:30 Képújság

Szeptember 7., kedd: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése 09:20 
Képújság 18:00 Híradó 18:15 
Időjárás-jelentés 18:25 Sport-
percek 19:00 Híradó ism. 19:15 
Időjárás-jelentés 19:25 Egy nap 
a világ – London 20:00 Hír-
adó ism. 20:15 Időjárás-jelentés 
20:25 A vajdaság virágai 21:30 
Képújság

Szeptember 8., szerda: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése 09:20 
Képújság 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés 18:25 Egész-
ségpercek 19:00 Híradó ism. 
19:15 Időjárás-jelentés ism. 
19:25 Basszuskulcs ism. 20:00 
Híradó ism. 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:25 Bársonyos kisváros 
21:00 Képújság

Szeptember 9., csütörtök: 06:00 
Az előző esti adás ismétlése 10:00 
Képújság 18:00 Híradó 18:15 

Időjárás-jelentés 
18:25 Prome nád 
(kulturális maga-
zin) 19:00 Híradó ism. 19:15 Idő-
járás-jelentés 19:25 Acéllábos 
ism. 20:00 Híradó ism. 20:15 
Időjárás-jelentés 20:25 CF tanár 
úr, 21:40 Képújság

Szeptember 10., péntek: 06:00 
Az előző esti adás ismétlése 10:00 
Képújság 18:00 Híradó 18:15 
Időjárás-jelentés 18:25 Gazdasá-
gi Navigátor 19:00 Híradó ism. 
19:15 Időjárás-jelentés 19:25 
Köztünk élnek 20:00 Híradó 
ism. 20:15 Időjárás jelentés 20:25 
Hazatérők 21:00 Képújság

Szeptember 11., szombat: 07:00 
Az előző esti adás ismétlése 11:00 
Képújság 18:00 Krónika (heti 
hírösszefoglaló) 18:25 Miskol-
ci Napló ism. 19:00 Krónika 
ism. 19:25 Egészségpercek ism. 
20:00 Krónika ism. 20:25 Ma-
gyarország kincsei 22:00 Képújság

Szeptember 12., vasárnap: 07:00 
Az előző esti adás ismétlése 11:20 
Képújság 16:00 Hívőszó 18:00 
Krónika 18:25 Promenád ism. 
19:00 Krónika ism. 19:25 Gaz-
dasági Navigátor ism. 20:00 
Krónika ism. 20:25 Polgár40 
21:30 Képújság

Az egyházra elsősorban mint 
a hitét megélni akaró közös-
ségre gondolunk, azonban a 
társadalmi felelősségválla-
lás terén is komoly jelenléttel 
rendelkezik. Makkai László 
atya éppen ezen tevékenysé-
ge elismeréseként vehette át a 
Magyar Érdemrend lovagke-
resztje polgári tagozata ki-
tüntetést augusztus 20-án.

Makkai László görögkato-
likus áldozópap számos titu-
lussal rendelkezik. Ő a Gö-
rögkatolikus Felsőoktatási 
és Kulturális Diákotthon és 
Roma Szakkollégium igaz-
gatója, a Miskolci Egyetem 
egyetemi lelkésze és a Miskol-
ci Egyházmegye volt cigány-
pasztorációs helynöke is. Több 
mint két évtizedes munká-
ját ismeri el most a kitüntetés, 
amelyet a hivatalos indoklás 
szerint „a roma fiatalok fel-
zárkóztatását segítő nevelői és 
pasztorációs tevékenysége, va-
lamint lelki gondozói szolgá-
lata elismeréseként” vehetett 
át. „Laci atyával” erről a hittől, 
tudományos- és szociális tevé-
kenységtől vegyes pályafutás-
ról beszélgettünk.

Van, aki azért ajánlja az éle-
tét a szentség szolgálatába, 
mert történik vele egy olyan 
grandiózus esemény, ami ebbe 
az irányba tereli, mások idővel 
ráeszmélnek, hogy a vallás hi-
ányzik a mindennapjaikból, de 
számos más oka is lehet annak, 
hogy valaki a hit felé fordul. 
Makkai László esetében ez úgy 
történt, hogy vallásos családba 
született. Számára természetes 
volt, hogy a „vasárnap nem a 
húslevesről és a rántotthúsról, 
hanem az Isten Házáról szólt”. 
Felidézte a gyerekkori élmé-
nyét, miszerint ő „paposat” 

játszott otthon, mert már gye-
rekkorában elhatározta, hogy 
Istennek szenteli életét.

A hit és a tudomány  
mezsgyéjén

Mint mondja, több foglalko-
zásban is gondolkodott, azon-
ban ezeket a papság kivételével 
idegennek érezte. Tudományos 
úton is elkezdte megvalósítani 
önmagát, ezért teológiára je-
lentkezett a Szent Atanáz Gö-
rögkatolikus Hittudományi 
Főiskolára. Már segédlelkészi 
tevékenységet folytatott – bör-
tönökbe járt, elfekvőben lévő 
betegeket látogatott –, ami-
kor megérett benne az igény a 
szakmai fejlődésre. Így iratko-
zott be a Debreceni Reformá-
tus Hittudományi Egyetemre, 
ahol pasztorálpszichológus – 
lelkigondozó szakon kezdett el 
tanulni.

Mindeközben Álmosdon 
lett parochus, így a tudomá-
nyos mellett az egyházi elő-
menetele is jól haladt. Előbbit 
doktori képzés is színesítette, 
ahol megszerezte az abszol-
vált doktorandusz titulust, rá-
adásul Rómában is kutatott, 
a Gre go riána Pápai Egyetem 

Spirituális Intézetében. Dol-
gozott a Miskolci Görögkato-
likus Általános Iskolában és a 
Szent Miklós Görögkatolikus 
Óvodában, majd 2011-ben a 
Miskolci Egyetem lelkésze lett. 
Ez az év jelzi a Görögkatolikus 
Roma Szakkollégium létrejöt-
tét is, aminek azóta is igazgató-
ja és szakmai vezetője.

Makkai László azt vall-
ja, hogy ebben az időszakban 
érezte meg, milyen fontosak 
voltak a tanulmányai: „segí-
tettek jobb pappá, jobb gyón-
tatóvá és jobb lelki vezetővé 
válnom”. Érdekes egyébként, 
hogy a szakterülete az egyhá-
zi személyeket érintő krízisek 
kezelése, hiszen ők is emberek, 
akik kénytelenek szembenézni 
a nehéz helyzetekkel, megpró-
báltatásokkal.

A szegénység  
rengeteg formája

Mint idéztük a díj indoklá-
sánál, a lelki gondozói tevé-
kenység mellett a romákkal 
kapcsolatos munkája elisme-
réseként is kapta Laci atya a 
Magyar Érdemrend lovagke-
resztje polgári tagozata kitün-
tetést. A cigánypasztorációval 

kapcsolatban – ami a romák 
körében jelenti a hit terjeszté-
sét, illetve társadalmi felzárkó-
zásuk segítését – megjegyzi: „a 
mi küldetésünk az, hogy a pe-
riférián élőket szolgáljuk”. So-
kan kerülnek nehéz társadal-
mi helyzetbe, azonban Makkai 
László mégis – elsősorban – a 
cigányság támogatásával fog-
lalkozik. Ezzel kapcsolatban 
felidézi, hogy pappá szente-
léskor a lelkészek választanak 
maguknak egy jelmondatot. 
Ő Lukács evangéliumából vá-
lasztotta a következőt: „Elkül-
dött, hogy örömhírt vigyek a 
szegényeknek.” (Lk 4, 18. ).

Ez elkísérte pályafutását, 
és sokat gondolkodott azon, 
hogy a szegénységnek milyen 
formái léteznek. Találkozott 
fizikailag, lelkileg, magányos-
ság szempontjából nehéz sor-
sokkal, és jelenleg a cigány-
ság mint mélyszegénységben 

élő társadalmi réteg inspirálja. 
Hálás és egyben felelősségteljes 
munkaként írja körül, ugyan-
akkor megjegyzi, hogy bősége-
sen találkoznak nehéz pillana-
tokkal is. Legtöbbször, amikor 
a körülmények miatt tehetetle-
nek a munkatársak és segítők.

Van mire büszkének lenni
Az atya hosszan és büszkén 

beszél a roma szakkollégium-
ról: az alaposan kidolgozott 
működésről, hová jutottak el 
egykori diákjai, akik sikeresen 
családot alapítottak, és máig 
tartják a kapcsolatot a kollégi-
ummal; milyen professzionális 
munkát végeznek a mindenko-
ri kollégák, és milyen sokat se-
gít Orosz Atanáz püspök atya 
és a Miskolci Egyházmegye is. 
És még sorolhatnánk. „Nem 
csupán tudományt, okosságot 
és odafigyelést kaptak tőlünk, 
hanem egyfajta lelkületet is” – 

összegez László atya. Érződik, 
hogy bár színes egyházi és tu-
dományos pályafutás áll mö-
götte, ez élete fő műve.

Ugyanakkor a kérdésre, 
hogy mire a legbüszkébb éle-
te eddigi 47 évéből, más, pro-
fánabb választ adott. „Egyet 
megfogadtam: nem leszek bol-
dogtalan pap. A legszebb hiva-
tást választottam, és bármilyen 
feladatot is helyez elém az Is-
ten, én azt a legjobb lelkiisme-
retem szerint fogom elvégezni.” 
A családja az, aki mindebben a 
legtöbbet segít neki, ennél fog-
va a feleségére és két gyerme-
kére elsősorban a legbüszkébb. 
A munkája tekintetében pedig 
minden olyan eredményre, si-
kerre, amelyet a hallgatói értek 
és érnek el. Minden munkáját 
és fáradságát „a Gondviselő Is-
ten szeretetébe és jóindulatába 
ajánlja László atya”.

Király Csaba

„ADJUNK SZÍVET A MUNKÁNAK!” „ADJUNK SZÍVET A MUNKÁNAK!” 

Makkai László már gyerekkorában elhatározta, hogy Istennek szenteli életét. Fotó: Juhász Ákos

Családi nap a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumban 



A 17. CineFesten Életműdíjat 
kap Tony Gatlif, posztumusz 
Életműdíjjal tüntetik ki Jan-
kovics Marcellt, az Európai 
mozi nagykövete díj pedig 
Daniel Olbrychskié.

Az Algírban született Tony 
Gatlif rendező alkotói mun-
kásságát mindenekelőtt a sza-
badság, az igazságszeretet és a 
zabolátlanság vezérli. Szenve-
délyes filmjeiben az úton levés-
nek, a gyökerek felkutatásának, 
a létezés gyönyörűségének tit-
kait kutatja. Pont, mint a Cine-
Fest programjában szereplő - a 
Cannes-i Fesztiválon 2004-ben 
a legjobb rendezés díjával ki-
tüntetett - Száműzöttekben is. 
Emlékezetes filmjei – a Gadjo 
Dilo, a Transylvania, a Szabad-
ság, a Geronimo, az idén Can-
nes-ban bemutatott Tom Medi-
na és a Latcho Drom – örökre 
bevésődnek a nézők emlékeze-
tébe, csodálatos képei, dallamai 
felejthetetlenek. Gatlif Indiától 
Egyiptomon, Törökországon, 
Szlovákián, Románián és Ma-
gyarországon át Spanyolorszá-
gig járja végig a roma nép éle-
tének színhelyeit, filmjei egy 
örökké tartó, hatalmas utazás 
részletei, melyen megtiszteltetés 
a rendezővel együtt utazni. A 
CineFest Miskolci Nemzetközi 
Filmfesztivál idén Életműdíjjal 
tünteti ki Tony Gatlif rendezőt, 
aki a fesztivál nyitóünnepségén 
veszi át az elismerést.

A CineFest idén posztumusz 
Életműdíjjal tiszteleg Jankovics 
Marcell emléke előtt. Jankovics 
Marcell a magyar filmművé-
szet egyik legjelentősebb alkotó-
ja, Sisyphus című alkotását már 
1976-ban Oscar-díjra jelölték, 
1977-ben a Küzdők című film-
jét Arany Pálmával tüntették 
ki Cannes-ban. Jankovics ren-
dezte az első egész estés ma-
gyar rajzfilmet, a János vitézt, a 
Magyar népmeséken százezrek 
nőttek fel, egész estés népme-
séi - a Fehérlófia, az Ének a cso-
daszarvasról - a legnemesebb 
mesemondó hagyományokat 
folytatják. Jankovics képi világa 
azonnal felismerhető, az egyko-
ri pannonhalmi diák alkotásai-
nak titka a határtalan fantázia és 
a rendkívül biztos formaérzék. 
Három fekete-fehér remekműve 
– a Mélyvíz, a Küzdők és a Sisy-
phus - mítoszokat felidéző és új-
raértelmező, szikár alkotások.

A CineFest Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztivál a 2021-
es Európai mozi nagykövete 
díjjal tiszteleg Daniel Olbrych
ski előtt. „Gyerekként arról 
álmodoztam, hogy olimpi-
ai bajnok leszek. Vívtam, lo-
vagoltam, de éppoly szívesen 
hegedültem és táncoltam is. 
És ha valaki egyszerre min-
dent akar csinálni, az nem le-
het más, mint színész” - nyi-
latkozta Daniel Olbrychski, 
a lengyel filmművészet egyik 
legismertebb arca. Olbrych-
ski húszéves kora, 1965 óta 
játszik főleg lengyel és euró-
pai filmekben, de milliók lát-
hatták Angelina Jolie partne-
reként a Salt ügynökben is. 
Az Oscar-díjas Andrzej Waj
da emblematikus színésze, a 
rendezőóriás majd minden 
filmjében Olbrychski játszik. 
Együttműködésük világszerte 
emlékezetes alkotásai többet 

között: A légió, Minden eladó, 
Tájkép csata után, Nyírfali-
get, Menyegző, Pan Tadeusz. 
Olbrychski Jancsó Miklós több 
filmjében is szerepelt, de ő ját-
szotta az egyik főszerepet, az 
Oscar-díjjal és Arany Pálmá-
val is kitüntetett A bádogdob 
című kultfilmben is. Kora leg-
nagyobb színészeivel dolgo-
zott együtt: Fanny Ardant-tól 
Hanna Schygulláig, Jeanne 
Moreau-tól Julia Ormondig. A 
CineFesten Andrzej Wajdával 
közös csúcsteljesítményüket, 
az 1976-ban Oscar-díjra jelölt 
káprázatos eposzt, Az ígéret 
földjét mutatják be.

A 17. CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztiválon a 
nagyjátékfilmes versenyprog-
ram zsűritagjai: dr. Kollarik 
Tamás, dr. Kucsera Tamás Ger
gely, Nagy Dénes és Tomáš Pav
líček, a zsűri elnöke Tony Gat-
lif.

Jankovics Marcell előtt  Jankovics Marcell előtt  
tisztelegnek tisztelegnek 
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Jankovics Marcell a magyar filmművészet egyik legjelentősebb alkotója

Szakmai vélemény és kö-
zönségszavazás útján hir-
dette ki a megyei könyvtár 
a Kötve-fűzve – az Év Köny-
ve Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében 2021 verseny 
győzteseit csütörtökön.

A 92. Ünnepi Könyvhét 
alkalmából a 2019-ben és 
2020-ban megjelent kötete-
ikkel egészen augusztus 16-
áig tudtak nevezni a megyei 
kiadók és magánszemélyek. 
A győztes kiadványokat csü-
törtökön leplezték le. A 2019 
után másodjára megtartott 
megmérettetés eredményét 
a háromtagú szakmai zsűri 
egyik tagja, Varga Gábor, az 
intézmény általános igazga-
tóhelyettese ismertette.

– A díjazottak kilenc kiadó 
húsz könyve közül kerültek 
ki, melyeket az elmúlt hetek-
ben a közönség is megtekint-
hetett, kézbe vehetett, nem 
utolsó sorban pedig voksuk-
kal értékelhetett – mondta.

Az értékelés során kizá-
rólag a könyv kivitelezését, 

megjelenítését, tipográfi-
áját, grafikai elrendezését, 
kötését, illetve egyéb fizikai 
aspektusait tartották szem 
előtt. Varga Gábor összegzé-
sében kiemelte: a közönség-
szavazatok megoszlásából 
az derült ki, hogy az olvasói 
igények ezen szempontok-
ból is változatosak, emiatt 
is nehezen meghatározható, 
hogy kinek milyen borítá-
sú, illetve kötésű mű nyeri el 
tetszését.

A díjazottak sora
I. helyezett: Bástya és 

Hajlék – 10 éves a magyar 
nyelv múzeuma (Á. Tóth és 
Barátai Produkciós és Rek-
lámügynökség Kft.)

II. helyezett: Semmi be-
széd, Nemes P. Ferenc (Kilátó 
Kulturális Egyesület)

III. helyezett: Álomuta-
zás, Kakucsi Erzsébet (Iro-
dalmi Rádió)

Közönségdíjas: Miskolc 
eltitkolt dombja, Nagy Attila 
(Á. Tóth és Barátai Produkci-
ós és Reklámügynökség Kft.).

Csütörtökön Miskolcon is 
kezdetét vette a 92. Ünnepi 
Könyvhét, vele együtt a 20. 
Gyermekkönyvnapok. 

A rendezvényt a József At-
tila-díjas költő, író és dalszer-
ző, Grecsó Krisztián nyitotta 
meg az Erzsébet téren. Új pa-
radigmára van szükség, mert 
a 90 éves akarás megkopott, 
megrepedezett – közölte Gre-
csó Krisztián. A könyvhét által 
kitűzött cél az új generációk 
számára már megérthetetlen, 
ezért közvetlenebb kapcsola-
tot kell az íróknak, költőknek 
az olvasóikkal kialakítaniuk és 
fenntartaniuk. Kifejtette: Sup
ka Géza radikalizmusához kell 
felnőnie a kortárs irodalom-
nak, de semmiképp sem egy az 
egyben visszanyúlni az akkori-
ak módszereihez.

„Az örökös kortárs iroda-
lomnak jól megy, ha az élet 
nyomás alatt van” – jegyezte 
meg, a szakmai alapon és tisz-
tességgel támogatott szcéna 
szükségességére, a szabadon és 
félelmek nélküli írás fontossá-
gára hívva fel a figyelmet. Gre-
csó Krisztián Miskolc irodalmi 
életére is kitért, amennyiben 
szerinte a Kárpát-medence leg-
szebb folyóiratát itt szerkesztik 

(Műút), melyre személy szerint 
„a művészetek együvé tartozá-
sának hírnökeként” tekint.

„Miskolc sosem volt hagyo-
mányos irodalomi centrum, az 
irodalomnak itt mindig értenie 
kellett a színházat, az operát és 
újabban a kísérleti filmet – és 
persze történetileg is: a miskolci 
írónak mindig ismernie kellett 
a munkássorsot, a sajgó testet, a 
pusztuló szőlőt és a fáradó bá-
nyászt” - fejtegette. „Ami nincs 
megírva, az nem létezik. A vá-
ros a megírt és nem feledett 
hagyomány, a regényekben és 
történetekben élő gyökérzet. 
A város szívét félteni kell, mert 
az nincs magától, csak ha írnak 
neki!”- hangsúlyozta.

Veres Pál az olvasás fontos-
ságát hangsúlyozta. – Tudás 
nincs nélküle. Az olvasás és 
a könyvek azok, amelyek eb-
ben az olykor zavaros, kao-
tikusnak ható, igazság utáni, 
igazságon túli, furcsa világ-
ban segítenek nekünk eliga-
zodni – fogalmazott a pol-
gármester.

Az Ünnepi Könyvhéten a 
gazdag irodalmi programkí-
nálat mellett csütörtökön és 
pénteken együttesek zenél-
tek. A könyvhét programjai 
a jövő héten a fiókkönyvtá-
rakban folytatódnak, ahol 
író-olvasó találkozókra kerül 
sor.

Bódogh Dávid

A szeptemberi napsütés-
ben, a tokaji szőlőskertek 
ölelésében hatodik alka-
lommal veszi kezdetét 
Észak-Magyarország leg-
hangulatosabb őszi feszti-
válja. A Kerekdomb Fesz-
tiválon a Parno Graszt, a 
Punnany Massif, Malek 
Andrea és a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar is fellép.

Szeptember 17. és 19. között 
a Tokaji Borvidék gyönyörű 
települése, Tállya újra gyalo-
gos-, e-bike és evezős túrákkal, 
koncertekkel, színházzal, iro-
dalommal, filmekkel és boros 
programokkal várja a látoga-
tókat. Koncertet ad a Lóci ját-
szik, a Parno Graszt, a Pun-
nany Massif, az Elefánt, Szabó 
Balázs Bandája és a Bohemian 
Betyars. Előadást hoz az Or-

lai Produkciós Iroda, a Füge 
Produkció, a Táp Színház és a 
Momentán Társulat. A napok 
helyi mesterségek bemutatásá-
val, közös kézműves-foglalko-
zásokkal és gyerekprogramok-
kal indulnak, színpadra áll a 
Manó Swing, Huzella Péter, 
Bárth János, Malek Andi és az 
EsZeMent MeseBand, Varró 
Dániel és Molnár György.

A tállyai borászatok, köz-
tük a Zsadányi Pincészet, a 
Homoky Pincészet, a Szó-
ló Pincészet, a Szűcs Pince, a 
Somszög Birtok, alig várják, 
hogy bemutassák pincéiket, 
boraikat a látogatóknak, be-
széljenek a Tokaji borvidék 
adottságairól, legendáiról és 
titkairól. A borkóstolókat a 
pincészetek udvarain hangu-
latos kiskoncertek, gasztro-
programok és gasztroszínház 

színesíti. Fellép többek között 
Vázsonyi János, Apey, a Papa-
ver, Snétberger Ferenc jazzta-
nítványai, a Jónás Vera Trió, 
Palya Bea és Lisztes Jenő.

Irodalmi programmal ké-
szül Csena-Szabó András és 
Darida Benedek, Kiss Judit 
Ágnes, Szendrői Csaba, Háy 
János, Prieger Zsolt és Tö-
rőcsik Franciska, komoly-
zenei koncerttel a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar, a Four 
 Bones Quartet és Szirtes Edi-
na Mókus. Helytörténeti sé-
tákat szervez a Hosszúlépés 
csapata, filmvetítéseket a 
Malter Vándor Filmfesztivál. 
Emellett dűlőtúrák várják a 
látogatókat és borkóstolással 
egybekötött naplemente-va-
dászat, ahol panorámás séta-
úton Tállya dűlőiről hallhat-
nak majd.

Az Aktív Magyarország jó-
voltából lesz futóverseny ki-
csiknek és nagyoknak, az ak-
tív kikapcsolódásra vágyók 
e-bike túrán fedezhetik fel a 
környék szépségeit, valamint 
kajakkal a Bodrog apró cso-
dáit. A Kerekdomb Fesztivál 
finom üdvözlése és ünnepe 
az ezer színű és ízű ősznek. A 
teljes program elérhető a ke-
rekdombfeszt.hu oldalon.

Ezúttal a borító Ezúttal a borító 
döntöttdöntött

„Olvassunk továbbra is sokat, „Olvassunk továbbra is sokat, 
maradjunk hűek egymáshoz!”maradjunk hűek egymáshoz!”

Közös borozás, színház  Közös borozás, színház  
és zene Tokaj-Hegyaljánés zene Tokaj-Hegyalján

A könyvhetet Grecsó Krisztián nyitotta meg. Fotó: Beregi L.



Aki nyomon követte városunk egyészségügyi intézményeinek történetét bemutató sorozatunkat, 
láthatta, hogy mind a háborúk, illetve az azzal szorosan összefüggő vagy attól függetlenül kiala-
kuló járványos megbetegedések időszaka komoly próbátételek elé állította Miskolc betegellátását. 
Ennek tökéletes példája volt akár az első világháború idején, részben a városi kórházak tehermente-
sítésére épült barakk-kórház krónikája, vagy az Erzsébet közkórházból az Avas pincéibe menekített 
betegek izgalmakat sem nélkülöző története.

Ma már nehéz elképzelni az 
ilyen ideiglenes kórházakban ki-
alakult állapotokat, ellenben le-
hetséges, hogy az elmúlt két év-
ben átéltekről is hasonlóképp 
fognak beszámolni a jövő törté-
nelemkönyveinek lapjai.

Ha az első világháború alkal-
mával kialakult hadikórházakról 
szót ejtettünk, érdemes kitérni 
a második világégés időszakára 
is, hiszen 1944-ben három ízben 

is légitámadás érte a várost, ami 
számos civil áldozatot követelt. 
Ezzel együtt a város környéki har-
cokban is aratott a halál, a szám-
talan sebesültről pedig úgy kellett 
gondoskodni, hogy a következő 
támadás árnyéka külön nyomás-
ként folyamatosan ott tornyosult 
az orvosok és ápolók feje felett.

Miskolcon 1942 és 1944 között 
két magyar honvédkórház léte-
zéséről tudunk, ebből is az első 

a Tóth Pálról elnevezett intézet 
épületében kezdte meg a műkö-
dését. Az itt ápoltak létszámáról 
nincs tudomásunk, ellenben a 
korabeli források arról számol-
nak be, hogy ez az intézmény 
„orvosokkal, egészségügyi kato-
nákkal és vöröskeresztes ápoló-
nőkkel nagyon jól el volt látva. 
Jól felszerelt műtővel, külön tiszti 
és legénységi kórtermekkel ren-
delkezett”. A másik létesítmény 
a Kálvin utcában található úgy-
nevezett Vöröskereszt Hadikór-
ház volt. Egyik intézményről sem 
tudjuk, hogy valójában meddig 
működtek, de az valószínűsíthe-
tő, hogy megszűnésük összefügg 
a szovjetek városunkba történő 
benyomulásával.

A szovjet (és román) erők az 
ideiglenes hadikórházak kialakí-
tásával a városi lakáshivatalt, va-
lamint a mérnöki hivatalt bízták 
meg, hiszen ők mérték fel koráb-
ban a háború okozta károkat. Je-

lentésük szerint ekkor már több 
épület román és orosz katonák 
fennhatósága alá került, akik ezen 
túl is komoly követeléseket tá-
masztottak a város irányába, így 
hadikórházak kialakítására is. Így 
lett szovjet hadikórház a Fémipari 
és a Mezőgazdasági Iskola a Sol-
tész Nagy Kálmán utcában, az 
Erdőigazgatóság épülete a Deák 
téren, a Pénzügyigazgatóság egy 
része a Fazekas utcában, a Tóth 
Pál Leánylíceum és Tanítóképző 
a Palóczy utcán, a mai Herman 
Ottó Gimnázium épülete, a Kun 
József elemi és ugyanitt a polgári 
fiúiskola, a Zenepalota a Bartók 
téren, a Hunyadi utcai Érseki le-
ánynevelő intézet, a Kálvin utcai 
izraelita iskola épülete, a Vörös-

marty utcai elemi iskola, a Ru-
dolf laktanya valamennyi épü-
lete, valamint városszerte több 
magánház is. A mai Földes Fe-
renc Gimnázium történetét fel-
dolgozó kötet szintén beszámol 
arról, hogy 1944 decemberétől 
1945 októberéig nem a megszo-
kott helyen zajlott a tanítás, mivel 
ott is hadikórházat alakítottak ki, 
ahogy ugyanilyen okból a Berze-
viczy Gergely Közgazdasági Tech-
nikum is nélkülözni volt kényte-
len megszokott iskolaépületét.

Ezen „kórházak” felszereltsé-
géről, ágyszámáról nem sok adat 
áll rendelkezésre, részben ezen 
intézmények rövid életű üzeme-

lése miatt, részben pedig azért, 
mert a szovjetek általában ma-
gukkal vitték, illetve megsem-
misítették a kapcsolódó doku-
mentációkat. De az oroszok nem 
csak belvárosi épületeket sajátí-
tottak ki. A Herman Ottó Mú-
zeum Fotó- és negatívtára őriz 
egy mintegy félezer darabból álló 
gyűjteményt, amely a lillafüredi 
Palotaszálló mindennapjait örö-
kítette meg a szálló nem min-
dennapi funkciójában. Ugyanis 
ekkor előbb katonai üdülőként, 
majd 1945 márciusától tüdősza-
natóriumként használták az épü-
letet. Szintén a szovjet katonák 
számára kialakított szanatórium-
ként üzemelt 1944 novemberétől 
a miskolctapolcai Anna-szálló.

A már említett dokumentu-
mok hiányában nehezen beha-
tárolható, hogy a fent felsorolt 
intézmények pontosan meddig 
működtek. Az eddig feltárt ada-
tokból, dokumentált visszaemlé-
kezésekből csak annyi derült ki, 
hogy a belvárosi intézmények 
nagy részét 1945 végén, illetve 
1946 elején számolták fel.

Nagy Attila
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Csoportkép 1943-ból

Miskolci hadikórházak  Miskolci hadikórházak  
a második világháborúbana második világháborúban

Tuberkulotikus betegek a Palotaszálló teraszán

Szovjet katonák pihennek a Palotaszállóban
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Harmadik győzelmét aratta 
a DVTK az NB II idei sze-
zonjában, 3–0-ra legyőzve a 
Pécsi MFC-t.

Először szerzett három gólt 
idén a csapat a másodosztály-
ban; a saját nevelésű Bárdos 
Bence és Hornyák Marcell is 
első bajnoki találatát szerezte 
az első csapatban, míg Horváth 
Zoltán másodszor volt eredmé-
nyes. A piros-fehérek a hetedik 
helyen állnak a tabellán.

– Amikor idekerültem, és ar-
ról volt szó, hogy magyar lab-
darúgókkal kell nekivágni az 
idénynek, találkoztak a célja-
ink. Próbálkoztunk olyan fo-
cistákat idehozni, akik kötőd-
nek a klubhoz. Így a Pécs ellen 
hat saját nevelésű játékossal 
álltunk fel, és nagyon fontos 
győzelmet arattunk – kezd-
te Kondás Elemér. – Örülök a 
három gólnak, de még több le-
hetőségünk volt. Jó ritmusban 
játszott a csapat, persze voltak 
még hibák, de ahogy jönnek 
vissza a sérültek, még erősebbé 
válunk – értékelt a vezetőedző.

A szakvezető kiemelte azt 
is, hogy igazi csapatként mű-
ködtek, az eddig hiányzó gólok 
pedig „megtanítják futballoz-
ni” a labdarúgókat. A futás pe-
dig szerinte önmagában kevés, 
bele kell tenniük a kvalitást.

– Az öt védő nem feltétlenül 
defenzív, szélesebbek voltunk, 

jobban ki tudtuk hozni a labdát, 
így jobban meg tudtuk játszani a 
társakat is. Bárdos Bence és Eper-
jesi Gábor pedig alkalmas a visz-
szasprintre is. Én a kétcsatáros 
játékot is jobban szeretem, Hor-
váth Zoltán nagyon egyedül volt 
múltkor, két támadóval pedig ha-
marabb odaértünk a kapuhoz. 
Több így a gólszerzési lehetőség 
– sorolta Kondás Elemér.

A héten tovább erősödött 
Kondás Elemér együttese, a 
rutinos középpályás, Bertus 
Lajos érkezett a klubhoz, aki 
269 mérkőzésen lépett eddig 
pályára az élvonalban. Ezeken 
21 gólt és 45 gólpasszt jegyzett.

– Egy ideje benne volt a 
pakliban a Diósgyőrbe iga-

zolásom, ezért figyelemmel 
kísértem a csapat játékát, ha 
a meccset nem tudtam meg-
nézni, az összefoglalót akkor 
sem hagytam ki. Az látszik, 
hogy nehéz bajnokság vár 
ránk, ráadásul minden csa-
pat a DVTK és a Vasas ellen 
akarja megmutatni tudása 
legjavát. Véleményem szerint 
a keret alkalmas arra, hogy 
megküzdjön a feladattal, és 
feljutással zárjuk a bajnoksá-
got – nyilatkozta a klub hiva-
talos honlapjának a 30 éves 
labdarúgó.

A magyar válogatott világ-
bajnoki selejtezői miatt most 
két hét szünet következik az 
NB I-ben és az élvonalban is, 

de a piros-fehér drukkerek ez-
úttal sem maradtak meccs nél-
kül: Mezőkövesden játszottak 
zárt kapus felkészülési mérkő-
zést pénteken.

Csütörtökön sorsoltak a Ma-
gyar Kupában is, melybe a di-
ósgyőriek a 3. fordulóban kap-
csolódnak be az első osztályú 
csapatokkal egyetemben. A 
DVTK a szintén a másodosz-
tályban szereplő Szentlőrinc 
SE-t kapta. A továbbjutás egy 
mérkőzésen dől el, a hivatalos 
játéknap szeptember 18-19., 
szombat-vasárnap. A sorsolás 
úgy hozta, hogy Kondás Ele-
mérék lesznek a pályaválasz-
tók a jelenleg a 11. helyen álló 
Szentlőrinc ellen.

Utolsó hazai felkészülési 
mérkőzését játssza szom-
baton a DVTK Jegesmed-
vék csapata.

Az Ice Hockey Lea-
gue-ben szereplő Hydro Fe-
hérvár AV19 lesz az ellenfe-
le Tokaji Viktor együttesének 
szombaton este 6 órától a 
Miskolci Jégcsarnokban. Ko-
moly erőpróbára van kilátás, 
hiszen teljes kerettel érke-
zik a vendégcsapat – ahogy 
a hazaiak is bevetnek majd 
mindenkit. Egyrészt ezt kí-
vánja meg az egyik legjobb 
magyar csapat elleni derbi, 
másrészt rohamosan fogy a 
felkészülési idő. Hazai pá-
lyán most láthatjuk utoljá-
ra a miskolciakat, mielőtt 
megkezdődne a szezon (de 
előtte még szeptember 8-án 
a Tüskecsarnokba utaz-

nak a Jegesmedvék, ahol az 
FTC-Telekommal tartanak 
egy bajnoki főpróbát).

Jó hír a miskolciaknak, 
hogy létrejött a megállapo-
dás, így a Miskolc Televízió 
műsorában, valamint a mi-
nap.hu Facebook-oldalán 
is élőben követhetik a mér-
kőzést. A Jegesmedvéket 
most láthatják majd először 
a megújult kerettel: a fiatal 
miskolci tehetségekkel és 
már a csapattal együtt edző 
külföldi igazolásokkal.

Akik mégis a helyszínen te-
kintenék meg a Fehérvár elleni 
mérkőzést, azoknak – a jelen-
leg hatályos szabályok szerint 
– rendelkezniük kell védettségi 
igazolvánnyal, amennyiben el-
múltak 18 évesek. Az ennél fi-
atalabbak – felnőtt kíséretében 
– védettségi igazolvány nélkül 
is szurkolhatnak.

Ezúttal a gólszerzéssel sem volt probléma. Fotó: Mocsári László

Mindenkit bevetnek majd. Fotó: dvtk.eu

Három gól, három sikerHárom gól, három siker
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A hétvégén folytatódik a ha-
zai ralibajnokság, a miskol-
ci Hadik András és Kertész 
Krisztián pontegyenlőség-
gel áll az első helyen.

A címvédő miskolci pá-
ros nagyot bukott a legutóbbi 
versenyen, és mivel a rivális, 
szintén borsodi Csomós Mik-
lós-Nagy Attila páros behúzta 
azt a futamot, rendkívül nyílt-
tá vált a bajnokság. Hadikékkal 
– szerencsére – komolyabb baj 
nem történt, de a Fordot gya-
korlatilag újjá kellett építeni.

– Az történt, ami ilyenkor 
általában lenni szokott: gyor-
sabban mentem a kelleténél, 
és ez lett belőle – mondta 
Hadik klubja, a DVTK hon-
lapjának értékelve. – A csapat 
kőkeményen dolgozott, hi-
szen Veszprémből egy rom-
halmazt hoztunk haza. A fiúk 
azonban szokás szerint jó 
munkát végeztek, így az újra 
rajtra kész.

A tavalyi bajnok elmondta, 
nagyon szereti a soron követ-
kező verseny gyorsaságijait, 
és pontosan tudják, hogy in-

nentől kezdve nincs több hi-
bázási lehetőség.

– Nem örülünk, hogy elol-
vadt az előnyünk, de így sincs 
veszve semmi. Két kőkemény 
verseny még előttünk áll, ahol 
megszerezhetjük a bajnoki cí-
met. Eddig is keményen dol-
goztunk, ezután is így teszünk. 
Azt előre tudtuk, hogy nem 
adják majd ingyen, mert a ma-
gyar bajnokság pokolian erős. 
A Vértes Rallyn is szoros, iz-
galmas, kiélezett küzdelemre 
számítok, amiből reményeink 
szerint mi jövünk majd ki jól.

Hadik András: két kőkemény verseny még előttünk áll. Fotó: Hadik Rallye Team

ÚJJÁÉPÍTETT AUTÓVAL  ÚJJÁÉPÍTETT AUTÓVAL  
AZ ÚJABB BAJNOKI CÍMÉRTAZ ÚJABB BAJNOKI CÍMÉRT

Hirdetés

Élőben közvetítjük a Élőben közvetítjük a 
Fehérvár elleni derbitFehérvár elleni derbit

A Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány szeretettel meghívja a 60 
éven felüli szépkorúakat az előadásra. Az előadáson való részvétel  
a 60 éven felüliek részére ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A regisztráció helyszíne: a Miskolci Kulturális Központ jegyirodája (Rákóczi u.2.,), az Ifjúsági 
Ház (Győri kapu 27/A), és az Ady Endre Művelődési Ház  
(Árpád u. 4.) 
A regisztráció időpontja: 2021. szeptember 6-10-ig, 
hétfőtől-péntekig, 11.00-17.00-ig. 
Minden regisztráló 1 db belépőjegyre  
jogosult, a jegy más személyre 
nem ruházható át.

„Minőségi kulturális és közösségi nagy-
rendezvények az aktív, 60 év feletti szép-
korú közösség számára az Avas Hori-
zont Helyi Közösség akcióterületén” 
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2018-00004

ÁBRAHÁM PÁL:  ÁBRAHÁM PÁL:  
BÁL A SAVOYBAN operettBÁL A SAVOYBAN operett

Miskolci Nemzeti Színház 2021. 09. 11.,  szombat,  18.00Miskolci Nemzeti Színház 2021. 09. 11.,  szombat,  18.00



Miskolci Napló10 Hirdetés

Az akció érvényes: 2021. 09. 04-től 2021. 09. 10-ig 
Sindy kéztörlő, két tekercs, 84,5 Ft/tekercs 219 Ft 169 Ft
Dove szappan, 100 g, 2190 Ft/kg 239 Ft 219 Ft
Kolynos fogkrém, 75 ml, 2653,33 Ft/l 299 Ft 199 Ft
Jar mosogató, 450 ml, 886,66 Ft/l 489 Ft 399 Ft
Clin ablaktisztító, pumpás, 50 ml, 978 Ft/l 559 Ft 489 Ft
Domestos fertőtlenítő tisztítószer, 750 ml, 531,99 Ft/l 599 Ft 399 Ft
Domestos WC-illatosító, 2x55 g 699 Ft 599 Ft
Coccolino öblítő, 1680-1800 ml, 594,64-554,99 Ft/l 1199 Ft 999 Ft
Ariel folyékony mosószer, 1,1 l, 1180,90 Ft/l 1499 Ft 1299 Ft
Ariel mosópor, 1,35-1,5 kg, 962,22-865,99 Ft/kg 1499 Ft 1299 Ft
Ariel mosókapszula, 14 db-os, 92,78 Ft/db 1499 Ft 1299 Ft
Zorka zománclakk, 0,7 l, 2284,25 Ft/l 1999 Ft 1599 Ft
Megapack toalettpapír, 40 tekercs, két rétegű, 49,97 ft/tekercs 2299 Ft 1999 Ft
Héra Ceramic belső, színes falfesték, 2,5 l, 1999,6 Ft/l 5999 Ft 4999 Ft
Héra belső falfesték (fehér), 15 l (ajándék póló), 466,59 Ft/l 7999 Ft 6999 Ft
Héra Prémium színes falfesték, 5 l, 1799,8 Ft/l 9499 Ft 8999 Ft

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

ELADÓ INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás útján 

történő értékesítésre meghirdeti 2021. szeptember 30-ai 
benyújtási határidővel az alábbi ingatlant:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

4142 Zsáka,  
Mátyás király utca 19.

1114 hrsz.  
(kivett lakóház, udvar) 

telek: 2980 m2

épület: 71 m2 700 000

Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon,  

valamint a +36705205132-es telefonszámon kérhető.  
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró a felhívást  
a benyújtási határidőig visszavonhatja, ezt követően  

annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

Fájdalommentes Arteriograph  
érdiagnosztika Miskolcon

a Pátria Üzletházban lévő 
Alma Gyógyszertárban

szerdánként 8-12 óra között! 

NE AKKOR TUDJA MEG, HOGY VESZÉLYBEN VAN, HA MÁR KÉSŐ!

Előjegyzés telefonon:  
46/400-225, 20/256-4222 A vizsgálat ára 12 000 FtA vizsgálat ára 12 000 Ft

Feltétel: szakirányú műszaki  
végzettség, műszakirajz-olvasási készség

Önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. keres  
munkatársakat  
ESZTERGÁLYOS,  

KÖSZÖRŰS  
munkakörbe betanítással.

Tel.: +36 20 488 6007 (h-p: 7-15h)

Feltétel: szakirányú műszaki  
végzettség, műszakirajz-olvasási készség

Önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. keres  
munkatársakat  

GÉPSZERELŐ LAKATOS, 
SZERSZÁMLAKATOS    

munkakörbe betanítással.

Tel.: +36 20 488 6007 (h-p: 7-15h)

ENDOKRINOLÓGIA,  
DIABETOLÓGIA

magánrendelés

Új helyen a régi jó arcok: a Dayka Medicalban,
3530 Miskolc, Hunyadi János u. 26.

Előjegyzés: 30/9145346. www.endodiab.hu



Miskolc szívében, a Szinva 
teraszon nyújt ízelítőt éva-
dos kínálatából csütörtö-
kön a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar.

Szeptember 9-én, csütör-
tökön 17:30-tól megtelik mu-
zsikával Miskolc belvárosa. 
Klasszikus és filmzenei re-
mekek is felcsendülnek majd 
a Miskolci Szimfonikusok 
évadnyitó Aperitif koncert-
jén. A beharangozó, flash-
mob jellegű hangverseny 

programjában népszerű ze-
nekari művek, nagy klasszi-
kusok részletei szerepelnek, 
amelyek a zenekar bérletes 
és egyedi koncertkínálatába 
engednek betekintést. Idén 
– kapcsolódva a CineFesthez 
– egy kis filmzenét is csem-
pésztek a programba a leg-
ismertebb alkotásokból. Az 
Aperitif koncerten évről évre 
egyre többen gyűlnek össze, 
hogy megnézzék és meghall-
gassák a miskolci együttest. 
A hangverseny célja, hogy be-

mutassa a zenekar sokszínű-
ségét, s felhívja a figyelmet a 
klasszikus zene létjogosultsá-
gára a város központjában. A 

koncert műsorvezetője Han-
da Eszter és Sziklavári Károly, 
dirigense pedig Thomas Kor-
nél lesz.

Az Acéllábos szeptemberi 
adásában a Jégcsarnokban 
főzőcskéztünk, miközben 
egy jéghokiedzés ment a 
konyhának kijelölt könyök-
lő alatt. Ezután a diósgyőri 
Kisgergely Cukrászdába 
látogattunk, ahol Horváth 
Zsolt mestercukrász elké-
szítette nekünk az ország 
tortáját.

Hűsítő desszertnek nevez-
zük azokat a nyalánkságokat, 
amelyeket mélyen szobahő-
mérséklet alatt szokás tálalni. 
Az Acéllábos GasztroXtreme 
részében olyan helyszínen főz-
tünk, ahol még a forró csoki is 
belefért volna a fenti kategóriá-
ba. Girhiny Péterrel, az Étrend’i 
séfjével hidegre tettük ugyanis 
a gasztronómiát, és egy több-
szörösen megcsavart tiramisut 
készítettünk a DVTK Jeges-
medvék otthonában, a Miskolci 
Jégcsarnokban. A főzőcskézést 
még pikánsabbá tette a palánk 
csattogása, a csapat ugyanis ép-
pen edzést tartott. Míg mi a po-
hárdesszertünket igyekeztünk 
minél látványosabbá – és fi-
nomabbá – varázsolni, addig a 
srácok a jégen cifrázták.

Aki velünk tart, az megtud-
hatja, hogyan lehet egyszerűen 
elkészíteni egy ízletes tirami-
su-desszertet, ami pusztán csak 
néhány alapanyagból áll, ráadá-
sul főzést sem igényel. Az is ki-
derül, mennyit eszik egy nap 
egy átlag sportoló, valamint a 
végére járunk a maci és a mál-

na (esetünkben eper) toposzá-
nak is. Girhiny Péter a forgatás 
során mesélt arról, hogy ha-
jós szakácsból hogyan lett ét-
teremtulajdonos, valamint el-
mondta, élelmezésvezetőként 
hogyan látja a mentes ételek 
jelenét Miskolcon. Az Étrend’i 
fő profilja ugyanis a laktóz- és 
gluténmentes konyha.

A főzés közben persze nem 
csak az időt töltöttük, de a ki-
készített poharakba is legalább 
annyi finomság került, mint 
Audrey Hepburn mozdulatai-
ba a My Fair Ladyben: a desz-
szert alapját a görög joghurt, 
a mascarpone és a babapiskó-
ta adták, mindez pedig némi 
kávéval, amaretto likőrrel és 
eperrel lett megbolondítva. Vé-
gül a poharak tetejére ment a 

menta. Így kapták kézhez a 
mintegy harminc darab desz-
szertet Miskolc kiváló hokisai 
az edzés után. A nap beszólása 
pedig a pályán hangzott el egy 
szemet gyönyörködtető moz-
dulat után: „ezért nekem kettő 
jár, igaz?”

Mintha külön a borsodi 
nyelvjárásra találták volna ki 
az idei országtortát, amely ro-
pogósságának a fő összetevő-
jét nem más adta, mint a szotyi 
(makuka). A Napraforgó fan-
tázianevű, nyárszínű édesség 
neve hallatán Van Gogh is el-
ismerően biccentene – feltéve, 
hogy az, aki beszél hozzá, tőle 
jobbra áll. Akinek a nyerőgép 
nem adja be a három körtét, 
annak is érdemes ezzel a re-
mek tortával próbálkoznia, hi-

szen nagyjából 65 százalékban 
tartalmaz vilmoskörtepürét. 
Tömény körte – ez a szóösz-
szetétel mostantól nemcsak 
egy non stop bolt hajnal ötkor 
leggyakrabban elhangzó kéré-
sét írja le tökéletesen, hanem 
egy sokkal igényesebb, de nem 
kevésbé addiktív finomság jel-
zője is. Az idei országtortának 
választott remeket Horváth 
Zsolt, a Kisgergely Cukrászda 
mestercukrásza készítette el 
nekünk, aki elmondta, augusz-
tus 20-ai premierje óta több 
mint 10 ezer szelet kelt el csak 
náluk ebből az édességből.

Az Acéllábos szeptemberi 
adását a minap.hu/mediatar ol-
dalon, illetve a Minap  Youtube 
csatornáján nézhetik meg.

Bájer Máté

Desszert a jégenDesszert a jégen

Girhiny Péterrel, az Étrend’i séfjével hidegre tettük a gasztronómiát. Fotó: Mocsári László
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Szeptember 4., szombat
MEN utolsó napja – Belga, Cascada, Mis-

kolci Egyetem, Rockwell Klub
Artúr Napok – Fiesta, Ámokfutók, Honey-

beast, Tankcsapda, Groovehouse, Szerencs
16:00 Görömbölyi Gasztro Mustra – zene-

karok, gólyalábasok, gyerekprogram, 
Szolártsik tér

17:00 és 18:30 Szaunaprogram, Ellipsum 
Élmény- és Strandfürdő

18:00 Ellipsum GasztroPLÁZS Extra utcabál-
lal, Miskolctapolca, Aradi sétány

DVTK Jegesmedvék – Hydro Fehérvár AV19, 
Jégcsarnok

Szeptember 5.,vasárnap
9:00-14:00 Régiségvásár, Miskolc főutcája
9:00-15:00 Nyitogató – ingyenes családi 

nap, Miskolci Csodamalom Bábszínház
10:30-17:30 Pajta játék-tár – meglepő 

hangszerekkel, gyógynövényekkel, Lo-
vagi Tornák Tere

11:00-18:30 Szüreti mulatság – indiánok-
kal és cowboyokkal, Maya Játszópark

17:00 és 18:30 Szaunaprogram, Ellipsum 
Élmény- és Strandfürdő

Artúr Napok – Vastag Csaba, Follow the 
Flow, Rúzsa Magdi, Halott pénz, Szerencs

Szeptember 6., hétfő
16:30 Cs. Varga István irodalomtörténész, II. 

Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Író-olvasó találkozó Szűcs Péterrel, Tompa 

Mihály Könyvtár
17:00 Mazsorett kezdő – ingyenes bemuta-

tóóra, Ady Endre Művelődési Ház
19:00 Pál Feri atya: A kiégés megelőzése, a 

szenvedély tüzének fönntartása, Művé-
szetek Háza

Szeptember 7., kedd
16:30 Miskolci képeskönyvek helyi írók-

kal, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Váro-
si Könyvtár

Szeptember 8., szerda
15:00 Magyarnóta- és operettdélután, VOKE 

Vörösmarty Mihály Művelődési Ház
16:00 Beszélgetés Nomád Földi Lászlóval, 

József Attila Könyvtár
16:30 Kóczi Rozália könyvbemutatója, Pe-

tőfi Sándor Könyvtár
18:00 DVTK – Nyíregyháza, DVTK Stadion
Szeptember 9., csütörtök
17:00 Múltunk és jelenünk – kiállításmeg-

nyitó, Ady Endre Művelődési Ház
17:30 Aperitif – a Miskolci Szimfonikus Ze-

nekar ingyenes koncertje, Szinva terasz
18:00 Közönségtalálkozó Merényi Józseffel, 

Feledy-ház
Szeptember 10.,péntek
Kezdődik a tíznapos CineFest Miskolci Nem-

zetközi Filmfesztivál, Művészetek Háza
10:00 Tökmag baba-mama klub, Petőfi 

Sándor Könyvtár
14:30 Bócz Sándor Operabarátok Klubja, II. 

Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Szeptember 11., szombat
10:00 Kisdedóvótól az egyetemig – Garan-

tált tematikus séta, Tourinform Iroda
10:30-17:30 Pajta játék-tár – középko-

ri mesterségek bemutatója, Lovagi Tor-
nák Tere

16:00-20:00 Vár a piac – helyi és környék-
beli termelők portékái, a Lovagi Tor-
nák Tere előtt

17:00 és 18:30 Szaunaprogram, Ellipsum 
Élmény- és Strandfürdő

20:00 Éjszakai fürdőzés, Ellipsum Élmény- 
és Strandfürdő

22:00 Latin night – Jalix_DJ-vel, Helynekem
Szeptember 12., vasárnap
10:30-17:30 Pajta játék-tár – középko-

ri mesterségek bemutatója, Lovagi Tor-
nák Tere

12:30 Sunday Brunch – gasztronómia han-
gulatos zenével, főúri kényelemmel, Pa-
lotaszálló

17:00 és 18:30 Szaunaprogram, Ellipsum 
Élmény- és Strandfürdő

MOZIMŰSOR: 
CINEMA CITY: Szeptember 2-8., csütör-

tök-szerda, naponta több időpontban – A 
Jönsson banda (csak hétvégén), A kuflik 
és az akármi (csak hétvégén), Az öngyilkos 
osztag (csak szombaton), Bébi úr: családi 
ügy, Croodék: Egy új kor, Dzsungeltúra, Ele-
ven kór, Flamik (csak hétvégén), Free guy, 
Idő (csak szombaton), Így vagy tökéletes, 
Kampókéz, Luca (csak hétvégén), Mancs 
őrjárat: A film, Nyúl Péter 2. – Nyúlcipő 
(csak hétvégén), Shang-Chi és a tíz gyűrű 
legendája, Toxikoma, Végtelen útvesztő 2. 
– Bajnokok csatája

MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ:
Szeptember 4. és 7., szombat és kedd, na-

ponta 19:00 Hazatérés, bérletszü-
net, Kamara; Producerek, bérletszünet, 
Nagyszínház

Szeptember 8. és 9., szerda és csütörtök, 
naponta 19:00 Szentivánéjiá!, bérlet-
szünet, Nagyszínház

Szeptember 10., péntek 19:00 Bál a Savoy-
ban, bérletszünet, Nagyszínház

MOZIMŰSOR Művészetek Háza:
Pressburger-terem:
Szeptember 10., péntek 17:00 Az igazság baj-

nokai – megnyitó film, 21:00 Méhkas
Szeptember 11., szombat 16:30 Hygiène 

Sociale, 18:15 Külön falka, 21:00 Coda
Szeptember 12., vasárnap 16:00 The Night 

Of The Beast, 18:15 Speer Hollywoodba 
megy, 21:00 Természetes fény

Uránia-terem:
Szeptember 10., péntek 19:00 Rövidfilmek 

1. blokk, 21:00 Rövidfilmek 2. blokk
Szeptember 11., szombat 17:00 és 21:00 

Sziléziai filmnap – információs vetítés 
és szakmai nap, 19:00 Joseph Pulitzer: 
Voice of the People

Szeptember 12., vasárnap 16:00 Volt egy-
szer egy képregény, 17:00 The Domini-
can Dream, 19:00 Rövidfilmek 3. blokk, 
21:15 Willie, 23:00 Coda

Béke-terem:
Szeptember 11., szombat 16:00 A Biels-

ko-Biała Animációs Filmstúdió, 17:00 A Ka-
towicei Krzysztof Kieślowski Filmiskola, 
19:00 Jancsó 100 – kerekasztal-beszélge-
tés, 19:30 Égi bárány, 21:00 Ígéret földje

Szeptember 12., vasárnap 17:00 Rövidfilmek 
1. blokk, 19:00 Száműzetés, 21:00 Rö-
vidfilmek 2. blokk, 23:00 Hygiène Sociale

Zukor-terem (Csodamalom Bábszínház):
Szeptember 10., péntek 18:30 a-ha: A film, 

21:00 Az igazság bajnokai
Szeptember 11., szombat 16:00 Volt egy-

szer egy képregény, 18:00 Sabaya, 
20:30 Méhkas

Szeptember 12., vasárnap 16:00 Kérem, 
tartsa a vonalat!, 18:30 Sabaya, 20:30 
Külön falka

PROGRAMAJÁNLÓ 

APERITIF A SZINVA TERASZONAPERITIF A SZINVA TERASZON

Hirdetés

Apróhirdetés
A Borsod Mentő Betegszállító Szol-
gálat Kft. számítógépes képesítéssel 
és magabiztos tudással, adatrögzítő fel-
adatkörbe keres munkatársat. Részletes 
önéletrajzot várunk a munkaero.bor-
sod@gmail.com e-mail-címre.

Autószerelő munkatársat kiemelt 
díjazással – gyakorlattal rendelkezők 
előnyben – keresünk felvételre a Bor-
sod-Mentő Betegszállító Szolgálat Kft 
állományába. Pályázatokat a munka-
ero.borsod@gmail.com e-mail-címre 
várunk.

Gépjárművezető munkatársakat, mi-
nimum „B” kategóriás jogosítvánnyal, 
gyakorlattal miskolci telephelyre kere-
sünk. Az önéletrajzokat a munkaero.bor-
sod@gmail.com e-mail-címen várja a 
Borsod-Mentő Betegszállító Szolgálat Kft

Higiénikus (takarító) munkatársat 
keresünk, – Borsod-Mentő Betegszál-
lító Szolgálat Kft – irodánk gondozására 
akár részmunkaidőben is. Pályázatokat 
a munkaero.borsod@gmail.com e-ma-
il-címre várunk.

TOVÁBBI  INFORMÁCIÓ: technikahaza.hu l info@technikahaza.hu

A jegyek megvásárolhatók online a technikahaza.hu honlapon, 
valamint a rendezvény helyszínén előadás előtt.

SZERELMEM, ERDÉLYSZERELMEM, ERDÉLY

Különleges élmény, először 
Miskolcon: a „Szerelmem 
Erdély” című nagy sikerű 

előadói est a miskolci  
Tudomány és Technika  

Házában (a Népkert  
mellett, Görgey utca 5. sz.) 

szeptember  15-én,  18 órától. 
Az  írót Rékasi Károly   

erős és megrendítően  
szép alakítása jeleníti meg.

WASS ALBERT-EST Rékasi Károly előadásában 
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Ha jogi problémájuk, kér-
désük van, küldjék el szer-
kesztőségünk címére: 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad 
u. 9. A borítékra írják rá: 
„Mindenkit érhet jogeset”. 
E-mail: info@mikom.hu. Dr. 
Strassburger Gyula és dr. 
Tulipán Péter ügyvéd írás-
ban válaszol.

MINDENKIT ÉRHET 
JOGESET
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Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.  
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.huAkkor és most. A régi képeslapon és a mai felvételünkön az An-

na-barlang található, ami azért nagyon különleges, mert a Földön csak 
hat hozzá hasonló létezik. Ennek egyik oka, hogy a mésztufabarlan-
gok általában nem látogathatók, külön engedély kell a belépéshez. 
A barlangot 1833-ban fedezték fel Stark András bányász segítségével, 
amikor a hámori kohók vízellátása érdekében nyitottak egy tárót a 
mészkőben. Hamar népszerű turistalátványosság lett, Petőfi Sándor is 
megfordult itt 1847. július 8-án. A század második felére azonban a vas-
hámorok bezárásával egyidőben a barlang is feledésbe merült. Először 
az 1912-ben itt járt Kadić Ottokár adott részletes ismertetést a barlang-
ról 1921-ben. 1912-ben nyitották meg újra, majd 1927-ben, amikor a Pa-
lotaszállót építették, újabb üregekre bukkantak. Ekkor vájták ki a mai, 
a Függőkert legalsó szintjén közvetlenül a Szinva-vízesés mellett talál-
ható bejáratot, és vezették be a villanyvilágítást. Magyarország egyik 
egyedi, természeti értéke. Idegenforgalomra kiépített barlang, melyet 
1951-ben védetté, majd 1982-ben fokozottan védetté nyilvánítottak.
(Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Juhász Ákos fotója)

GazdikeresőGazdikereső

Változatos programokkal és gasztronómiai különlegességekkel várta a miskolciakat a múlt hétvégén hosszú, kényszerű szü-
net után visszatérő Borangolás. A város mellett tizenhét civilszervezet, az egyház, vállalkozások, a Miskolci Egyetem és száz 
körüli pince vett részt a népszerű rendezvény megszervezésében. A történelmi Avas mindegyik napon rövid idő alatt megtelt 
mulatni vágyó emberekkel, ami nem is csoda: világjárvány után hatalmas az igény a kultúrára, a szórakozásra és a közösség-
ben eltöltött időre. A IX. Avasi Borangolás minderre kitűnő lehetőségeket kínált: a háromnapos rendezvényen feléledtek a pin-
cesorok, kinyitottak a pincék és borházak, a borangolókat a macskaköves utcákon, szerteágazó helyszíneken különböző stílust 
képviselő zenekarok és utcazenészek, valamint kulturális programok szórakoztatták. Fotó: Horváth Csongor

VISSZATÉRT ÉS IMÁDTUK  VISSZATÉRT ÉS IMÁDTUK  
A BORANGOLÁSTA BORANGOLÁST

Ezen a héten Pákót (5603), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltások-
kal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új 
gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet 
hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: Hetedik u.
Fajta: keverék
Kor: 5 év
Neme: kan
Szín: fekete
Súlya: 30 kg
Magasság: 50 cm

Foglalkozást igénylő eb. Egye-
düli kutyának vagy őrkutyának 
ajánlott, egy törődő, hűséges 
gazdi mellé. Előéletét tekint-
ve nem tipikus családi kutya. A 
gondoskodás csak a legjobbat 
hozhatja ki belőle. Leadott kutya.

Hirdetés

Könyvújdonságok a Géniusztól 
1

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, 
megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy e-mail-
ben küldjék el! Beküldési határidő: 2021. szeptem-
ber 29. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A he-

lyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A 
nyereményt a Géniusz könyváruház biztosítja. Előző rejtvényünk 
helyes megfejtései: Egy könyvmoly élete, Micsoda idők - Büsz-
keség és előítélet, Könyvesbolt a tengerparton, A lány a Sa-
voyból. Nyertesek: Bujdosó Bettina (Miskolc) és Myártin Domi-
nik (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
szeptember 5-én, vasárnap 
délután 4 órától a mis-
kolc-tapolcai református 
templomból közvetítenek. 
Igét hirdet: Kereszturi Csa-
ba lelkipásztor.

Szeptember 12-én, vasár-
nap lesz a diósgyőri Szűz Má-
ria neve templom búcsúja. 
Délelőtt fél 10-kor kezdődik 
az ünnepi szentmise, amit 
Futó Béla piarista szerzetes-
tanár mutat be. Megváltozik 
a Minorita-templom és a di-
ósgyőri templom miserend-
je. Az előbbiben vasárna-
ponként 8, 9:30, 11:15 és 18 
órakor, a diósgyőri templom-
ban 7, 8:30, 11 és 18:30-kor 
lesznek szentmisék.

Szeptember 5-én, vasár-
nap 9:30 és 9:50, vagyis két 
istentisztelet között újra be-
vezetik az imaközösség le-
hetőségét a Deszkatemplom 
melletti imaterem alatti lak-
részben. A kék kapun belép-
ve mindenki részt tud venni 
a közös könyörgésen, ahol 
betegekért, intézményeikért 
és a presbitériumért imád-
koznak majd a résztvevők.

Még tartanak az új kenyér-
ért hálaadó, úrvacsorai kö-
zösségre felkészítő, bűnbánati 
alkalmak a Belvárosi refor-
mátus templomban. Az utol-
só szeptember 5-én, vasárnap 
délelőtt 10 órától lesz.

Cigánypasztorációs talál-
kozót hirdet a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus 
szeptember 9-ére. 

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Jövő héten rengeteg lesz a le-
hetősége, és ez több mint zavarba ejtő. Mindent elvállal, hisz 
minden a szívügye. Csak aztán nehogy kapkodás és zűrzavar le-

gyen a vége! Ráadásul van valami időtöltés, ami nagyon sok idejét elrabolja.

Bika (április 21 – május 20) Ön igazán melegszívű ember, 
mégis gyakran nyűgös, ingerült. Különösen az utóbbi időben. 
Gondolkozzon el, talán túl sok terhet vállalt magára. A szeren-

cse kegyeltje, de ki is kell használnia a lehetőségeket.

Ikrek (május 21 – június 21) Próbálja meg az erejét, a gon-
dolatait jobban összpontosítani! Ha igazán céltudatos akar 
maradni, akkor ne foglalkozzon most felesleges dolgokkal. 

Van, ami hiábavalóan aggasztja. Tekintsen el tőle, mintha nem is lenne!

Rák (június 22 – július 22) Mindig is bízhatott a megérzéseid-
ben, de különösen igaz ez a következő héten. Van valaki, aki eddig 
sem volt nagyon szimpatikus önnek, de a héten igazán rászolgál a 

gyanakvására. De van valaki, aki nagyon is ön mellett van. Érdemes őt is meglátni.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Ne akarjon mindent egy-
szerre megváltoztatni az életében! A túlságos sok változtatásnak 
az a hátránya, hogyha nem jól sül el, akkor a végén nehéz lesz fel-

tárni, hogy mi is a baj oka. Lassítson, és figyeljen jobban magára!

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Változás közeleg az 
életében. Mint minden változás, természetesen ez is belülről in-
dul el. Ha tudja már, mit is akar, akkor a legjobb úton van. Ha nem, 

egy baráti beszélgetés segíthet kitalálni.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) A valóság nem mindig 
olyan, mint amilyennek elképzeli. Lehet csúnyább is, de szebb is. 
Általában szürkébb, mint gondolnánk. De ha valakiben szépet és 

jót lát, akkor ön akár bele is varázsolhatja azt.

Skorpió (október 24 – november 22) Ön szereti irányítani a 
helyzeteket. De igazából az sincs mindig ellenére, ha a sors a sod-
rásban tartja. A héten valahogy a kettő között kellene megtalálni az 

egyensúlyt. Adjon esélyt a társának is az önkifejezésre, az akarat kinyilvánítására!

Nyilas (november 23 – december 21) Magánéleti konflik-
tusok nehezíthetik az életét. Pedig alighanem már így is eléggé 
nehéznek érzi azt. Könnyíthet a lelkén, ha megosztja gondolatait 

egy idősebb, bölcsebb baráttal vagy rokonnal.

Bak (december 22 – január 20) Inkább kerülnie kellene a szo-
katlan helyzeteket. Inkább ne vágjon bele új dologba, és a régieket 
is a régi módszerekkel végezze! Jónak látszó ajánlatot is kaphat, de 

a valóság közel sem olyan rózsás.

Vízöntő (január 21 – február 19) Inkább ne akarjon olyan 
ügyekbe beleavatkozni, amelyek nem tartoznak szorosan önre. A 
kéretlen tanácsadót nemigen szeretik az emberek. Sokan vannak 

az irigyei is. Ez nem baj, csak ne csodálkozzon, ha összesúgnak a háta mögött.

Halak (február 20 – március 20) Vigyáznia kellene azzal, mit 
mond ki, mert a véletlenül túl mélyet sebezhet a szavaival! Talán 
maga sem tudja, milyen kényes pontra tapint. Nagyon érzékeny, 

empatikus lélek, használja ezt a remek képességét, és figyeljen oda a többiekre!
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