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ISMÉT ÚJ ELEMEKKEL BŐVÜL  
A SALKAHÁZI PROGRAM

ELKEZDŐDÖTT AZ ÚJ TANÉV

Csöbör: „El a kezekkel a nyugdíjasoktól!”
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Véget ért a szünidő, szeptember 1-jén Miskolcon és környékén is  
kisebb-nagyobb diákok ezrei kezdték meg az új tanévet. 

Számtalan kulturális, szórakoztató programot rendeztek és 
rendeznek a miskolci szépkorúak számára a Salkaházi Prog-
ram keretében. Ezek mind nagyon népszerűek, különösen a 
kisvonatos kirándulások, a szüreti batyusbálok és a színhá-
zi előadások nyerték el a résztvevők tetszését. A Salkaházi 
Program most újabb elemekkel bővül: rendeznek az idősek 
számára mozi klubot és előszilveszteri mulatságot. Az eddigi 
tapasztalatokról és a további célkitűzésekről Hubay Györgyöt, 
a program vezetőjét kérdeztük. 

„A Jobbik rosszabbik arca” címmel tartott 
sajtótájékoztatót szerdán Miskolcon  
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. 
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Karádi Botond (9 éves): 
Vártam már az iskolakez-
dést. Jól kijövök az osztály-
társaimmal, és annak is 
nagyon örülök, hogy újra 
elkezdődnek a fociedzések. 
Ez a kedvenc sportom, a 
csapataim a Barcelona és a DVTK. Kicsit iz-
gatott is vagyok, mit hoz majd ez az év. 

Vass Bence (12 éves): A 
tanévkezdés előtti, érdekes 
bevásárlásokat szeretem, jó 
a különféle füzetek, színes 
ceruzák, iskolatáskák kö-
zött válogatni. Van egy ked-
venc videojátékom, aminek 
a figuráit és mintáit rá lehet nyomni a kü-
lönböző iskolai termékekre. 

Zahorán Zsófia (11 éves): 
Várom az iskolát, nagyon jól 
lesz ismét találkozni a ba-
rátnőimmel. A tanulás is jól 
megy, nincs okom félni az 
óráktól. Szeretem az állato-
kat, én akkor érzem jól ma-
gam, ha a füzeteim és a borítóim, sőt, az is-
kolatáskám is állatmintás. 

Karádi Bálint (9 éves): 
Éppen időben végeztem a 
kötelező olvasmányokkal, 
szeretem komolyan venni a 
tanulást, jó helynek tartom 
az iskolát. Nyilván kevesebb 
lesz a szabadidő, mint nyá-
ron, de itt érdekes elfoglaltságok vannak, 
amikből ráadásul tanulunk is. 

DIÁKOK AZ ISKOLAKEZDÉSRŐL

Az állami intézményfenn-
tartó szervezeti átalakítását 
követően 59 tankerületi köz-
pont jött létre. Ezek egyike 
a Miskolci Tankerületi Köz-
pont, amely egyedüliként az 
országban, kizárólag egyet-
len járás illetékességi terüle-
tét fedi le. 

Az elmúlt esztendőkben fo-
lyamatosan csökkent a tanu-
lók létszáma, de ez az idei évre 
megállt. A Miskolci Tankerü-
leti Központ felügyelete alatt 
idén 16.202 diák kezdi meg a 
tanévet, a megyeszékhelyen 
többen fognak tanulni, mint 
2016-ban. A tankerület igazga-
tója szerint minden adott ah-
hoz, hogy nyugodt körülmé-
nyek között kezdődjön a tanév.

– A pedagógusok létszá-
ma stabil, a tanulóknál pedig 
enyhe emelkedést mutatnak a 
számok – fogalmazott egy év-

nyitó kerekasztal beszélgeté-
sen László István, aki szerint, 
októberben tudnak végleges 
létszámról hírt adni. – Megte-
remtettük a munkához a biztos 
szakmai és anyagi hátteret, az 
intézményekre pedig partner-
ként tekintünk. Erősíteni sze-
retnénk velük a már meglévő 
kapcsolatokat, segíteni a mun-
kájukat, de persze önálló dön-
téseket is hozhatnak. Ilyen pél-
dául a pedagógusok fizetése is, 
az igazgatók maguk dönthetik 
el, hogy a jó munkáért szeret-
nének-e valakit emeléssel ju-
talmazni – hangoztatta László 
István. 

A Miskolci Tankerületi Köz-
ponthoz 46 köznevelési intéz-
mény tartozik. A több mint 16 
ezer tanuló 73 százaléka Mis-
kolcra jár iskolába.

Mint elhangzott, a tankerü-
leti központ a szakmai mun-
ka stabil hátteréhez szükséges 

humánerőforrás kialakítására 
is hangsúlyt fektet. Folyamato-
san emelkedik a nevelő-oktató 
munkát segítő szakemberek 
száma, a technikai dolgozóké 
pedig (portás, takarító, kar-
bantartó, ügyviteli alkalma-
zott, gazdasági dolgozó) idén 
a triplájára, 452-re nőtt. Idén 
összesen 2100 pedagógus kez-
di meg munkáját Miskolcon 
és környékén. A tankerület 
költségvetése közel 13,5 milli-
árd forint 2017-ben, melynek 
mintegy 85 százalékát a fizeté-
sek és a járulékok finanszírozá-
sára fordítják.

TÓTH MILÁN

Több mint 16 ezer diák kezdte meg 
az új tanévet 

Miskolci Tankerületi Központ

Megújuló iskolák várják a miskolci diákokat
Modernebb, komfortosabb 
és nem mellesleg szebb épü-
letek várják a diákokat a 
2017/18-as tanévben Mis-
kolcon – köszönhetően az 
önkormányzat, az állam és a 
tankerület összefogásának. 
Egy több mint 750 millió 
forint összértékű pályázat 
révén az utóbbi évek legna-
gyobb iskola-felújítási prog-
ramja kezdődhetett meg a 
nyáron.

A program egyik nagy 
nyertese a Miskolci Kazin-
czy Ferenc Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola. A Középszer utcai intéz-
mény tanévnyitó ünnepségén 

a Miskolci Tankerületi köz-
pont igazgatója kiemelte, az 
elnyert pályázatnak köszön-
hetően 26 iskola épülete újult, 
újul meg a tanévben. – A több 
mint 750 milliós támogatás-
ból a Kazinczy 120 milliót kap 
a székhelyintézmény illetve a 
miskolctapolcai tagiskola fej-
lesztésére – mondta el László 
István. Hozzátette, a pályá-
zati anyag összeállításánál az 
intézményvezetők javaslatait 
is nagymértékben figyelembe 
vették.

A Kazinczyban felújítják a 
tornatermet, az öltözőket és 
a vizesblokkokat, valamint 
tantermeket és lecserélik a 
padlóburkolatokat. A tag-

in tézményben ugyanakkor 
egyéni és kiscsoportos okta-
tásra alkalmas helyiségeket 

alakítanak ki. Itt is felújítják a 
tornatermet, a kiszolgáló he-
lyiségeket és a tanári szobát. – 
Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő köszöntőjében ki-
emelte, fontos, hogy kellemes 
környezetben tanulhassanak 
a miskolci diákok. Ugyan-
úgy az is, hogy megfelelő kö-
rülmények között oktassák a 
felnövekvő generáció tagjait, 
a jövőnket jelentő diákokat.  
– Mi magunk is igyekszünk 
hozzájárulni ahhoz, hogy si-
keres felnőttek legyenek majd. 
Ennek a támogatásnak csak 

az egyik eleme az iskola-fel-
újítási program – hangoztat-
ta a politikus.  Csöbör Katalin 
az utóbbi évek legnagyobb is-
kolafejlesztési programjának 
nevezte a projektcsomagot. 

A Szabó Lőrinc Általános 
és Német Két Tanítási Nyel-
vű Iskola 364 milliót nyert 
felújításokra. Mikitáné Újjob-
bágy Erzsébet igazgató az in-
tézmény évnyitóján köszöntő-
jében megemlítette a nyáron 
elvégzett felújítási munkákat, 
és ígéretet tett, hogy nagyon 
fognak vigyázni a megszépült 

épületre. Az intézmény felújí-
tásának részleteiről a körzet 
önkormányzati képviselője 
szólt. Molnár Péter elmondta, 
példaértékű az önkormány-
zat, a kormány és a tankerü-
let összefogása, ami a pályá-
zatban is megnyilvánult. A 

projekt során a homlokzat és 
a zárófödém hőszigetelést ka-
pott, kicserélték a nyílászáró-
kat és a radiátorokat, megújult 
az épület fűtési és szellőztetési 
rendszere, és napelemes rend-
szert alakítottak ki a tetőn.

KUJAN ISTVÁN

BECSENGETTEK!

Jogszabály írja elő, melyek a 
kötelező tanszerek, de az isko-
lák ehhez jellemzően hozzá-
adják a saját ajánlásaikat, így 
intézményenként eltérőek az 
elvárások. Az árusok tapaszta-
latai szerint, főleg az elsős gye-
rekek esetében figyelnek oda a 
minőségre a szülők. 

A városháztéri papír- és író-
szerbolt polcain még az is-
kolakezdés előtti napokban is 
jócskán voltak tolltartók, író-
szerek, rajzeszközök, iskolatás-
kák– sokan szeretik az utolsó 
pillanatra hagyni a bevásárlást. 

Bonyhai Attila ügyvezető elmon-
dása szerint, az árakat leginkább 
két dolog határozza meg: a minő-
ség és az úgynevezett „trendiség”. 
A legolcsóbb táskát már 5 ezer 
forint körül megkapjuk – ezek-
ből aránylag keveset adnak el –, 
a kiváló minőségű, Real Madrid, 
Barcelona logóval ellátott, jogdí-
jas iskolatáskák viszont akár 22-

25 ezer forintot is kóstálnak. – 15 
ezer forintból már össze tudok ál-
lítani egy tanszercsomagot, de ha 
a vevő úgy kívánja, ez az összeg 
30-35 ezer forint fölé is mehet – 
nyilatkozta az ügyvezető. Mint 
megtudtuk, a vásárlóik legtöbb-
ször az „arany középutat” kere-
sik: a minőségi, de nem extra drá-
ga tanszerek fogynak a legjobban.

Tanszerekből is az arany  
középút volt a nyerő



„A gazdag az iszapban keresi 
aranyát, ezüstjét és bárso-
nyát, a szegény is ott keresi 
ócska rongyait. Rettenetes 
egyenlőség” – írta Gyön-
gyösi Sámuel református 
lelkész a nagy miskolci ár-
vízről. 

1878. augusztus 30-án este 11 
óra tájban kezdődött a zivatar, 
a nagy felhőszakadás. Három 
nagyobb völgynek a hegyekből 
lezuhanó vize egyesült Miskolc 
határán. A város patakjainak, 
a Szinvának és a Pecének árkai 
azonnal megteltek. Az éjfél után 
egy-két órával megérkező zúgó 
áradat álmából verte fel a vá-
rost. Amikor a vészharang meg-
kondult 2185 család küszködött 
a mindent elsöprő vízzel. Reg-
gelre 277-en vesztették életüket. 
Mintegy kétmillió forintnyi kár 
keletkezett. Egy szemtanú, Hal-
mi Dezsőné 9 éves gyerekként 
élte meg azt a napot és így em-
lékezett vissza arra a borzalmas 
estére: „Rekkenő meleg nap volt. 
Anyánk egy teknőbe tett vizet 
az udvaron s mi gyerekek, ab-
ban lubickoltunk. Délután már 
sűrű, szürke felhők gyülekeztek 
az égen s mire este lett, a villá-
mok szakadatlan sora szántotta 

végig a sötét égboltot, a menny-
dörgés mély hangja kísértetiesen 
közeledett. Kilenc órakor már 
ágyban voltunk. — Fejünkre 
húztuk félelmünkben a takarót, 
mert a villámok nappali fényes-
séget szórtak szét a szobában. 11 
körül hatalmas szélvihar rázta 
meg az ajtókat, ablakokat és el-
kezdett esni az eső. Úgy esett, 
mintha dézsából öntötték volna. 
Zúgott a háztető, a csatornákból 
mindenütt ömlött a víz, a lefo-
lyók nem tudták elnyelni. 

Anyánk jött be hozzánk. Öl-
tözzetek fel gyorsan – mon-

dotta – az utcán a víz a járdát 

már ellepte! Öltöztünk, ami-
lyen gyorsan csak tudtunk. Az 
utcáról behallatszott az embe-
rek sikoltozása, szekerek roha-

nása, a víz zúgása. Házunk tég-
laház volt, az Arany János és 
Szirma utca sarkán állott, ösz-
szesen még négy kőház volt az 
utcában, cseréptetővel. A többi 
favázas patics fallal épült, tete-
jük szalmával, zsúppal fedve. A 
konyha küszöbén megjelent a 
víz. Anyánk megfogta kezünket 
s rohantunk a padláslétrához. 
Az udvaron már térdig ért a víz. 
Az eső szüntelenül szakadt. Én 
másztam fel elsőnek a létrán. 
Valaki ököllel verte a kaput. 
Anyám még a kapuhoz rohant, 
kinyitotta. Egy férfi és két nő 
esett be a kapun s velük együtt 

zúdult a víz. Kiszakadt a Táj! 
Mind meghalunk! Itt a vízözön! 
A Táj volt a Hámori tó gátja. A 
vihar szüntelenül dühöngött. 

Villám csapott be a vízimalom-
ba, az utána következő fülsiketí-
tő dörgés, egy pillanatra elnyo-
mott minden más zajt. A Szinva 
patak leszakította a vízimalom 

nagy hajtókerekét és azt a Mun-
kácsy utca szélső házához vágta, 
mely a súly alatt összeroskadt. 
Egy teknőben egy férfi sütőla-

páttal küzdött a víz sodrásával, 
eredmény nélkül. A malom zú-
gója körbeforgatta a teknőt, ott 
örvénylett, kavargott a víz, az 
ember kiesett és végleg eltűnt 

a hullámokban. A felhőszaka-
dás alig tartott tovább, mint egy 
óra. A Szirma utcában csak két 
ház állt, a malom romokban 

hevert, mindent sár, iszap bo-
rított. Mentésre a katonaságot 
rendelték ki. Egy lovas katona 
egy nagy gödörbe esett, melyet 
az örvénylő, rohanó víz vájt ki. 
Az árok valósággal elnyelte a 
katonát és lovát, mindkettő ott 
fulladt meg. A mellettünk lévő 
házban egy öreg leány lakott az 
anyjával. Ők a szobában várták 
meg az árvíz végét, mindketten 
ott úsztak, holtan a víz tetején. A 
halottakat a Kálváriára és a Te-
temvárra vitték, ott sorba rak-
ták őket, hogy a hozzátartozók 
felismerhessék. Kinek nem volt 
rokona, azokat tömegsírba he-
lyezték el a Deszka-temetőben. 
Gyújts meg a petróleumlámpát 
fiam – szólt édesanyám – azt az 
éjszakát soha nem fogom elfe-
lejteni, csoda, hogy életben ma-
radtunk”.             SOMORJAI LEHEL

A NAGY MISKOLCI ÁRVÍZ
Augusztusban történt  –  városi visszatekintő
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Az egykoron Ungvárról át-
telepített intézmény alapítá-
sa óta tucatszor váltott már 
nevet, sőt, volt, hogy néhány 
évig Kassára várták a diák-
jaikat. A múltat kiállításon 
és számtalan könyvben is 
bemutató oktatási intézmény 
követendő példát mutat a 
sportolás és az egészségre 
nevelés terén. A Miskolcra 
településének 100 éves jubi-
leumát ünneplő Diósgyőri 
Gimnáziumban kezdtük a 
tanévet.

A folyosók még csendesek 
augusztus végén, egy serényen 
dolgozó takarítónő igazít min-
ket útba a gimnázium tágas, 
szellős aulájában. – Ilyenkor 
rakjuk le az éves munkaterv 
alapjait – mondta el az iskolát 
1995. óta vezető Péter Barna-
bás, miközben átvezetett min-
ket az iskolai könyvtárba. – A 
Diósgyőri Gimnáziumban ez a 
tanév is olyan lesz, mint ami-
lyen az elmúlt 4-5 évben volt; 
kiegyensúlyozottan, a koráb-
bi gyakorlatnak megfelelően 

kezdünk. Ugyanolyan típusú 
osztályok indulnak, mint ed-
dig, köztük egy nyelvi előké-
szítő egy hatosztályos. Többen 
jelentkeztek hozzánk, mint 
amennyi férőhelyünk van, tel-
jes létszámban kezd mind a 
három új osztályunk – mond-
ta el az igazgató.

A sportban és az egészségre 
nevelésben egyaránt kiemel-
kedik az iskola, melynek arcu-
lata, profilja ezekre az elvekre 
épül. Péter Barnabás kiemelte, 
országos elismerésben is ré-
szesültek már ezért. – Fő cél-
kitűzésünk, hogy a városrész 
diákjainak hn  elyben bizto-
sítsunk olyan tudást, készsé-
geket, amelyekkel választásuk 

szerint tovább tudnak tanul-
ni. Az ide járó diákok jelentős 
része, 60-70 százaléka itt lakik 
Diósgyőrben. Talán itt a leg-
magasabb a miskolci diákok 
aránya, 80 százalék fölött van 
– mutatott rá az igazgató.

A centenáriumi évre az is-
kola angol-történelem szakos 
tanára, Viczián Tamás állított 
össze egy kiállításra való anya-
got. A tablókon megelevenedik 
a múlt, érdekes iratok másola-
tait, fényképeket tekinthetünk 
meg sorban, Péter Barnabás 
és Berei Sándor nyugdíjas ta-
nár pedig kifogyhatatlanul 
me séli hozzá az anekdotákat. 
Hogyan járt közben Hodobay 
Sándor polgármester Klebels-
berg Kunónál, az 1920-as évek 
vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterénél, hogy újítsák fel az 
akkor még a belvárosban talál-
ható iskola épületét. De arról 
is megtudhattunk részleteket, 
hogyan került kapcsolatba az 
iskolával Kodály Zoltán, aki 
Jókai kedvenc népdalát a Hun-
falvy Reáliskola énekkarának 
dolgozta át.            

KUJAN ISTVÁN

Állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át Balog 
Zoltán emberi erőforrás miniszter és Hoppál Péter kultú-
ráért felelős államtitkár augusztus 20. alkalmából nem-
régiben a Pesti Vigadóban. A kitüntetettek között jeles 
miskolci személyiségek is voltak. 

Balog Zoltán beszédében 
egyebek mellett elmondta: meg-
maradásunk és gyarapodásunk 
a 21. században is csak a Szent 
István által ezer évvel ezelőtt le-
fektetett alapokra épülhet. Ez a 
magyarok személyes és közössé-

gi szövetségkötése a keresztény 
hittel és kultúrával. A kitüntet-
tettek tisztességes munkával, tu-
dományos teljesítménnyel, ma-
gas művészettel és rekordokkal 
járultak hozzá a magyar nemzet 
életéhez, így folytatói és részt-

vevői a megmaradásért és gya-
rapodásért vívott küzdelemnek 
– emelte ki Balog Zoltán. A Ma-
gyar Érdemrend Tisztikereszt 
elismerésben részesült Nagy 
Kálmán, a Miskolci Gyermek-
egészségügyi Központ és He-
matológiai és Transzplantációs 
Osztály vezetője. Magyar Ér-
demrend Lovagkereszt polgá-
ri tagozat kitüntetést vehetett át 
Bátor Tamás, a Miskolci Nem-
zetközi Operafesztivál koráb-
bi igazgatója. Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetéssel ju-
talmazták Pálné Soltész Vero-
nikát, a miskolci Észak-Kelet 
Pro-Coop Zrt. vezetőjét. Sziny-
nyei József díjban részesült 
Burmeister Erzsébet Hedvig, 
a Miskolci Egyetem Könyvtár, 
Levéltár, Múzeum főkönyvtáro-
sa, volt főigazgatója. 

A Remények hajója címmel 
rendeznek előadást szeptem-
ber 8-án az avasi református 
templomban, a reformáció 
500 éves évfordulójának 
tiszteletére. 

„A jó nem létezhetne a rossz 
nélkül, a fehér a fekete nélkül, a 
pozitív a negatív nélkül… és tet-
szik vagy sem, a hit nem létezhet-
ne hitetlenség nélkül” – fogal-
mazott az előadás főszereplője, 
Kulcsár – Székely Attila szín-
művész. „Létezik feltétel nélkü-
li vak hit? Lehet… Létezik soha 
meg nem inogó hitetlenség? Le-
het… De én nem hiszem… Csak 
azt, hogy létezik A REMÉNYEK 

HAJÓJA, amely mindig átvisz 
egyik partról a másikra, a rossz-
ról a jóra, a csúnyáról a szépre, a 
kopárról a zöldre, a reményte-
lenről a reményteljesre és néha 
fordítva. Csak két dologban le-
hetünk biztosak: abban, hogy ez 

a hajó folyamatosan ide-oda vi-
torlázik és abban, hogy nem mi 
vagyunk a kormányosa…”

Az előadást a reformáció 
500. évfordulója tiszteletére Jó-
zsef Attila, Székely János, Má-
rai Sándor, Kányádi Sándor, 
Hamvas Béla, valamint Földes 
László, Hobo (és támogatásá-
val) műveiből állította össze és 
adja elő Kulcsár – Székely At-
tila színművész. Szervezők: 
Birta Melinda lelkész, az Ava-
si Református gyülekezet lelki-
pásztora és Kiss Ákosné Gon-
da Erika, a Bárczay Alapítvány 
elnöke. Helyszín: Avasi refor-
mátus templom. Időpont: 2017. 
szeptember 8., 17 óra.

Száz év tapasztalataiból merítenek 
ELISMERÉSEK AZ ÜNNEP ALKALMÁBÓL 

Remények hajója az avasi templomban

Diósgyőri Gimnázium

Városi megemlékezés a Szent Anna téri árvízi emlékműnél



„A Jobbik rosszabbik arca” 
címmel tartott sajtótájé-
koztatót szerdán Miskolcon 
Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő. 

A politikus sajtótájékozta-
tóján annak a véleményének 
adott hangot, hogy Vona Gá-
bor, a Jobbik elnöke politi-
kushoz, jó érzésű emberhez 
méltatlan módon beszélt a 
magyar nyugdíjasokról. Meg-
alázta és vérig sértette azokat, 
akik tiszteletet, nagyrabecsü-
lést érdemelnek.

– Azok az emberek ugyanis, 
akik ma nyugdíjas éveiket élik 
megharcoltak, átéltek világ-
háborút, – némelyikük kettőt 
is – ott voltak ’56-ban, har-
coltak a nemzet függetlensé-
géért, mindannyiunk szabad-

ságáért – hangoztatta Csöbör 
Katalin. – Nélkülük Vona Gá-
bor sem lehetne ma egy párt 
elnöke, nem lehetne politi-
kus. Ennek ellenére, a jobbik 
elnöke szerint, a nyugdíjasok 
szájából szennyvíz folyik, or-
dibálnak trágárul és hörgik 
fel a 20. század minden trau-
máját. Vona Gábor kimutatta 
a foga fehérjét. Nyilatkoza-
taiból egyértelműen kiderül, 
hogy a Jobbik elnöke valójá-
ban hogyan gondolkodik a 
nyugdíjasokról – tette hozzá a 
képviselő. 

Csöbör Katalin szerint Vona 
Gábor megsértette a borsodi, a 
miskolci szépkorúakat is. Azo-
kat, akik megteremtették az 
alapjait annak, hogy a megye-
székhellyel együtt Borsod újra 
Északkelet Magyarország gaz-

dasági és iparközpontja lehes-
sen. – Vona Gábornak azonnal 
vissza kell vonnia a nyugdí-
jasokról tett nyilatkozatait és 
bocsánatot kell kérnie azok-
tól, akiket megsértett. Erre a 
Fidesz és több nyugdíjas szer-
vezet is felszólította a Jobbik 
elnökét – emelte ki a politikus. 

– Egy hónapja várunk erre 
a bocsánatkérésre, de hiába!  
Nem várhatunk tovább! – 
folytatta a képviselő, aki sze-
rint tájékoztatni kell az em-
bereket arról, mi hangzott el, 
miket mondott a Jobbik elnö-
ke. Ezért augusztus 21-én te-
lefonos és e-mailes kampányt 
indítottak, hogy felkeressék és 
informálják azokat, akik erre 
felhatalmazták őket.  – Ja-
kab Péter, a Jobbik szóvivője, 
Borsod megyei alelnöke sem 

határolódott el elnöke nyilat-
kozataitól, amelyet úgy érté-
kelek, hogy osztja Vona Gá-
bor véleményét. Úgy tűnik, 
hogy a Jobbik tehetetlen dü-
hében azokba rúg bele, akik-
nek éppen támogatásra lenne 
szükségük.  Ezt nem hagy-
hatjuk! – fogalmazott Csö-
bör Katalin. – El a kezekkel a 
nyugdíjasoktól, el a kezekkel 
szüleinktől és nagyszüleink-
től! – hívta fel a figyelmet az 
országgyűlési képviselő. Mint 
mondta, szeretné biztosítani 
a térségben élő szépkorúakat, 
hogy a Fideszre, mint párt-
ra, annak valamennyi kép-
viselőjére és személy szerint 
rá is, mindig számíthatnak a 
jövőben. – Hamarosan sze-
mélyes konzultációt indítok a 
borsodi nyugdíjasokkal, hogy 

meghallgassam és tájékoztas-
sam őket a mindnyájunkat 
érintő kérdésekről és biztosít-
sam őket arról, hogy vannak 
olyanok, akire számíthatnak, 
akik odafigyelnek rájuk. Hi-
szem, hogy az idősek tapasz-
talata és életbölcsessége segít-

het bennünket abban, hogy jó 
döntéseket hozzunk a jövő-
ben. Odafigyelni tanácsaikra, 
meghallgatni véleményüket 
nem csak kötelességünk, ha-
nem közös érdekünk is. Isten 
éltesse őket sokáig! – zárta tá-
jékoztatóját Csöbör Katalin. 

CSÖBÖR: „EL A KEZEKKEL A NYUGDÍJASOKTÓL!”
Közélet Miskolci Napló4

Divatos dolog az interne-
tes portálokon szavazásra 
feltenni bizonyos „aktuális” 
kérdéseket, amelyekre aztán 
kattintásokkal lehet szavaz-
ni. Az egyik konzervatívnak 
aligha nevezhető oldalon 
nemrégiben egyebek mellett 
a következő kérdést találtam: 
„Ön szerint méltóképpen em-
lékeztek a barcelonai terror-
cselekmény áldozataira?” 

Nos, hát ennél sunyibb, al-
jasabb és képmutatóbb ma-
nipulációt még a politikai 
térfélen 
is nehéz 
e l k é p -
zelni. S 
ezen az 
sem sokat változtat, hogy a 
szavazók majd’ 90 százalé-
kánál „Igen” volt a válasz.

Igen. Európa gyászolni és 
megemlékezni már nagyon 
tud. Lassan világelsők leszünk 
ebben a műfajban a földré-
szek között – kár, hogy mind-
ez az áldozatokat már nem 
támasztja fel. S ahogy telik 
az idő, egyre morbidabbak-
nak tűnnek ezek a folyama-
tos merényleteket követő, fo-
lyamatos gyászrendezvények 
– az elmaradhatatlan „Nem 
félünk!” transzparensekkel. 

Azt, hogy az uniós veze-
tőket milyen érdekek, illet-
ve kik mozgatják, nagyjából 
lehet tudni… inkább a nyu-
gat-európai lakosság fásul-
tan beletörődő, szinte már 
önsorsrontó magatartása 
megdöbbentő. Az, aminek 
szinte a teljes esszenciája ott 
van a fent idézett, álnok kér-
désben. 

Ezeknek a gazdag orszá-
goknak a lakosai igazából 
a megszokott kényelmüket, 
jólétüket féltik. Elhitették 
ugyanis velük, hogy mind-
ez összefüggésben van a li-
beralizmussal, nyitott társa-
dalommal, stb. Úgy vannak 
vele, inkább maradjon min-
den, ahogy van, legfeljebb 
lehet bizakodni, hogy a kö-
vetkező merénylő autója sem 
őket gázolja majd el, hanem 
a szomszédot. 

Nem akarják tudomásul 
venni a valóságot, mert ké-
nyelmetlen az új kihívások-
kal szembesülni. Majd csak 
lesz valahogy.

A meghatározó pénzügyi, 
gazdasági körök teljesen 
meg vannak velük elégedve, 
mint ahogy Putyin Oroszor-
szágával sem az az igazi ba-
juk (sem nekik, sem a hely-
tartóiknak) hogy valamikor 
kommunista diktatúra volt. 
Nagyon jól kerestek ők a két-
pólusú világrenden is, elég, 

ha csak a lokális konfliktuso-
kat, fegyver- és olajszállításo-
kat nézzük. Putyinnal az a fő 
bajuk, hogy rendet csinált a 
Jelcin idejében teljesen szét-
züllött, a nyugati multik és 
helyi oligarchák szabad pré-
dájának tekintett országban. 
Oroszország újra világhatal-
mi tényező lett és időről-idő-
re belekavar az ő szépen le-
osztott lapjaikba. 

Oroszországot lehet szeret-
ni, lehet nem szeretni, annyi 
azonban bizonyos, hogy egy 
erős, létező hatalom. Ugyan-
akkor valami mást képvisel, 
mint a nyugati, pénzhatal-
mi mainstream, éppen ezért 
nagy szükség van rá a világ-
politikai mérleg serpenyőjé-
ben. Nekünk pedig itt van a 
szomszédunkban, s ha nem 
tudjuk vele rendezni a vi-
szonyunkat, más ugyan nem 
teszi ezt meg helyettünk (le-
hetne hozni erre szomorú 
történelmi példákat)

Néztem egy darabig azt az 
infantilis bolhacirkuszt, amit 
pár ellenzéki pártocska csi-
nált Putyin látogatása ide-
jén, de aránylag hamar meg-
untam. Nem ártana, ha az 
ellenzék is olvasgatná néha 
Mikszáth parlamenti karco-
latait: tény, hogy nem ezek 
a legnépszerűbb művei az 
írónak, viszont sokat lehet 
belőlük tanulni. Azt példá-
ul, hogy az ellenzékiség nem 

csupán annyit jelent, hogy 
lehetőleg mindig mást kell 
mondani, mint a Kormány. 
Jó nagy, emberes zöldségeket, 
hátha lesz rá valami reakció, 
és akkor lehet folytatni a vég-
telenségig a vízgereblyézést. 
(A politológusok erre szokták 
mondani, hogy „tematizál-
ják” a közbeszédet. Ez a pro-
vokáció szakmai definíciója)

Szóval a Putyin látogatás-
nál maradva: amíg a mutáló 
hangú gittegylet ragasztgat-
ta kifelé valami furcsa indít-

tatásból 
a Marx 
meg Le-
nin ut-
c a n é v -

táblákat, csak hagyján. Ezen 
legalább lehetett röhögni. 
Amikor viszont a másik cso-
portocska, amelyik korábban 
még azt hajtogatta, hogy csak 
az EU és NATO tagságunk 
miatt vagyunk fontosak Pu-
tyinnak, kiállt tüntetni egy 
„Nem leszünk orosz gyarmat” 
feliratú táblával, elveszítet-
tem a fonalat. Hát ha egyszer 
éppen az EU meg NATO tag-
ságunk miatt vagyunk fon-
tosak az oroszoknak, miért 
akarnának belőlünk „gyar-
matot” csinálni? Mindegy, 
lehet hogy csak én bonyolí-
tom túl a valójában brilián-
san egyenes vonalú ellenzéki 
logikát – ezzel azonban még 
nem volt vége. A felturbózott 
anti-Putyinisták ugyanis nem 
akarták kihagyni a nap hetek-
kel előre beharangozott fény-
pontját sem, s mikor megjött 
az elnöki konvoj (meg a té-
vékamerák) lelkesen elkezd-
tek fütyülni. Vörös fejjel, da-
gadó pofazacskókkal, ahogy 
az a nagy könyvben meg van 
írva. Komolyan mondom, úgy 
ahogy volt, kedvem lett volna 
alákeverni a felvételnek egy 
régi Neoton-sláger refrénjét 
(„Kétszázhúsz felett észre sem 
veszed, és elhagyod a valósá-
got…”)

Persze jelen esetben nem a 
sebességre gondolok, hanem 
a vérnyomásra.  

SZEPESI SÁNDOR

KÉTSZÁZHÚSZ FELETT…

A szerkesztőtől
Miskolc önkormányzata a 

Miskolc Déli Ipari Park infra-
struktúrával való ellátása cél-
jából az „Ipari Park és ipar-
terület fejlesztése Miskolcon” 
elnevezésű, TOPA-6.1.1-15-
MI-2016-00001 azonosítószá-
mú projekthez kapcsolódóan 
út, körforgalom, kerékpárút lé-
tesítését, valamint a Hejő patak 
egy részének mederrendezését 
tervezi. Ezzel összefüggésben a 
területi környezetvédelmi ha-
tóságnál (B-A-Z. Megyei Kor-

mányhivatal Miskolci Járási 
Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály- 
3530 Miskolc, Mindszent tér 
4.) előzetes vizsgálati eljárás 
van folyamatban.

Az eljárással kapcsolatos 
tervdokumentáció 2017. szep-
tember 15-ig megtekinthető 
a B.-A.-Z. Megyei Kormány-
hivatal Miskolci Járási Hiva-
tal Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Főosztályán 
(Miskolc, Mindszent tér 4. 

sz.), valamint Miskolc Polgár-
mesteri Hivatalának Építési és 
Környezetvédelmi Osztályán 
(Miskolc, Városház tér 8. sz.) 
ügyfélfogadási időben, továb-
bá a http://emiktf.hu/Ugy-
felinf/engedelyek/lista.html 
internetes oldalon BO-08/
KT/9132/2017. sz. alatt. 

Észrevételt tenni a közle-
mény megjelenését követő 
21 napon belül közvetlenül 
a környezetvédelmi hatóság-
nál lehet.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

Hirdetés



Mint ismeretes, számtalan kulturális, szórakoztató progra-
mot rendeztek és rendeznek a miskolci szépkorúak számára a 
Salkaházi Program keretében. Ezek mind nagyon népszerűek, 
különösen a kisvonatos kirándulások, a szüreti batyusbálok és 
a színházi előadások nyerték el a résztvevők tetszését. 

A Salkaházi Program most 
újabb elemekkel bővül: ren-
deznek az idősek számára mozi 
klubot és előszilveszteri mulat-
ságot. Az eddigi tapasztalatok-
ról és a további célkitűzésekről 
Hubay Györgyöt, a program ve-
zetőjét kérdeztük. 

 – Ön korábban leginkább 
önkormányzati képviselőként, 
illetve a városi rendészeti bi-
zottság elnökeként vált ismert-
té. Hogy került egy nyugdíja-
soknak szóló program élére? 

 Hatalmas az érdeklődés, 
sok a feladat, hiszen csupán a 
tavalyi évben több mint tíz-
ezren vettek részt a Salka-
házi-rendezvényeken. Kriza 
Ákos polgármester úr a se-
gítségemet kérte, hogy ezeket 
továbbra is gördülékenyen, 

színvonalasan tudjuk lebo-
nyolítani, én pedig örömmel 
mondtam igent. Nagyon meg-
tisztelő feladatot kaptam az-
zal, hogy szervezője lehetek 
a Salkaházi Sára Program-
sorozatnak. Az ország egyik 
legnagyobb, legösszetartóbb 
szépkorú közössége a mi-
énk, nagyon fontos számunk-
ra, hogy a programjainkon 
jól érezzék magukat. Az idős 
emberek, szüleink, nagyszü-
leink, akik Miskolcot építet-
ték, megérdemlik a törődést, 
a tiszteletet. Ugyanakkor ez a 
felkérés a közrenddel, közbiz-
tonsággal is összefügg, hiszen 
az idős emberek az egyik leg-
kiszolgáltatottabb áldozatai 
lehetnek a bűnözőknek. Ezért 

láttuk el személyi riasztók-
kal a program résztvevőit és 
bűnmegelőzési előadásokat is 
szerveztünk számukra, a vá-
rosi rendészet közreműködé-
sével. 

– Sokak szerint egyedülálló, 
hogy a programmal ilyen rövid 
idő alatt, ilyen sok embert meg 
tudtak szólítani.

Igen, ha létezik sikeres prog-
ram, akkor a Salkaházi az. Há-
rom éve, hogy elindították, 
de ez az idő is elég volt arra, 
hogy beépüljön a város törté-
netébe, létrejöjjön a társadalmi 
beágyazottsága. Ismert, Mis-
kolc képviselő-testülete, Kriza 
Ákos polgármester javaslatára 
2014. júniusában hozta létre a 
Salkaházi Sáráról elnevezett 
szociális alapot. Ennek kereté-

ben, az önkormányzat tisztele-
tének, megbecsülésének jeléül, 
évi 10 ezer forint támogatást 
kapnak a városi nyugdíjasok, 
és számos kulturális, szóra-
koztató közösségi programot 
is szerveznek a számukra.

A program aztán többször 
is bővült, kiterjesztették a 
kedvezményeket a rokkant-
sági ellátásban részesülőkre, 
majd a különféle rehabilitáci-
ós ellátásokban, nyugdíjszerű 
járadékokban, pótlékban ré-
szesülőkre. Véleményem sze-
rint a siker nem csupán abból 
fakad, hogy 36 ezren csatla-
koztak, hanem a program lé-
nyegéből is. Amikor ugyanis 
a városvezetés meghirdette a 
Salkaházi Programot, két célt 

tűzött ki maga elé: egyrészt 
támogatni kívánta azokat az 
időseket, akik Miskolcot épí-
tették. Ugyanakkor egy kö-
zösséget is akart teremteni, a 
városi nyugdíjasok nagy kö-
zösségét. Az elmúlt évek iga-
zolták, hogy sikeres volt az 
elképzelés. A program - ren-
dezvényeivel, eseményeivel - 
színt visz az idősek minden-
napjaiba, lehetőséget ad arra, 
hogy saját korosztályuk tár-
saságában, felhőtlenül szóra-
kozva jól érezzék magukat.

 – Mindez azonban pénzbe 
kerül, s nem is kevésbe, hiszen 
több tízezer emberről van szó.

Miskolc gazdasági fejlődése 
megfelelő pénzügyi alapot te-
remtett a Salkaházi Sára Prog-
ramhoz. Mint ahogy az ország 

gazdasági hely-
zetének javulása 
eredményekép-
pen, a kormány-
zat is megte-
hette, hogy az 
elmúlt év végén 
többletjuttatást 
adjon azoknak, 
akik végig dol-
gozták az életü-
ket.

S itt mutatko-
zik meg az óri-
ási különbség a 
baloldali-liberá-
lis és a keresz-
tény-konzerva-
tív kormányok 

között. A baloldali kormá-
nyok idején elvettek egyhavi 
nyugdíjat az idősektől, három-
szorosára emelték a gáz árát, 

duplájára az élel-
miszerek áfáját, 
vizitdíjat vezet-
tek be - amit a 
nyugdíjasoknak 
is fizetniük kel-
lett. A Fidesz-KD-
NP kormánynál 
tényleges gaz-
dasági növeke-
dés van, látha-
tó eredmény, s 
ebből az ered-
ményből min-
denki része-
sül. A Salkaházi 
Programnak kö-
szönhetően pe-
dig a miskolci nyugdíjasok jár-
nak a legjobban. Itt ugyanis a 
gazdasági teljesítmény növe-
kedése hamarabb produkált 
készpénzre váltható eredmé-
nyeket.

– A baloldali-liberális kor-
mányokat említette, de ezekben 
a hetekben a Jobbik elnökének 
szavai keltettek nagy felháboro-
dást a nyugdíjas 
szervezetek kö-
rében. Vona Gá-
bor olyanokat írt 
közösségi olda-
lán, hogy a nyug-
díjasok szájából 
szennyvíz folyik, 
vért akarnak on-
tani remegő ke-
zeikkel, ordibál-
nak trágárul és 
hörgik fel a XX. 
század minden 
traumáját… 

Sajnos a Sal-
kaházi Program 

is kapott támadásokat a Jobbik 
részéről, először itt Miskolcon 
emeltek szót a nyugdíjas prog-
ramok ellen. Ez egészült most 
ki  Vona Gábor mondatai-
val, amelyek nagy visszhan-
got váltottak ki a Salkaházi 
Program résztvevői körében 
is. Sértőnek, megalázónak 
tartják ezeket a kijelentéseket 

– amelyekért azóta sem kér-
tek bocsánatot - s amelyekkel 
nemrégiben Miskolcon szem-
besítette Vona Gábort egy 
Salkaházi-nyugdíjas. A szép-
korúak, a Fidesz-KDNP vala-
mint a saját magam nevében 
is kikérem magamnak ezeket 
a sértő és megalázó kijelenté-
seket. Mi, Miskolc város je-
lenlegi vezetésével mindig ki 
fogunk állni a nyugdíjasok 
mellett. 

– Olyan híreket hallani, 
hogy idén bővül a Salkaházi 
program kínálata…                      

Rendszeresen felmérjük 
az idősek igényeit, ahhoz 
igazítjuk az adott év kíná-
latát, szeretnénk mindig va-
lami újdonsággal is előállni. 
A színházi előadások, zenés 
rendezvények teltházasak és 
hatalmas siker a szüreti bál. 
A szépkorúak kívánságára 
indítottuk el a kiránduló-

vonatokat, s most két újabb 
kezdeményezésünk lesz: 
ősszel egy Salkaházi mozi 
klub, december végén pedig 
egy előszilveszteri mulatság. 
Ezt a népszerű és sikeres 
szüreti batyus bál mintájára 
szervezzük meg, mivel vé-
leményünk szerint nagyon 
fontos, hogy a karácsony el-
múltával azok az idős em-
berek is társaságban, közös-
ségben érezhessék magukat, 
akiknek a családi körülmé-
nyei ezt egyébként nem te-
szik lehetővé. 

SALKAHÁZI PROGRAMOK
2017. október 27. SZÜRETI BATYUS BÁL

Generali Aréna
Ü Ü Ü

2017. november-december hónapban négy alkalommal
SALKAHÁZI MOZI

Ü Ü Ü

2017. december 29. ELŐSZILVESZTERI MULATSÁG
Generali Aréna

A programokra a Miskolci Napló hirdetései alapján lehet 
majd jelenkezni. 
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Ismét új elemekkel bővül 
a Salkaházi Program 



Október végéig bárki meg-
ismerheti, hogyan zajlik 
egy ásatás. A helyszín a 
Diósgyőri vár, mi is ott 
jártunk és mindjárt egy 
szenzációs lelet, a vár egyik 
korabeli kulcsának feltárá-
sánál asszisztálhattunk!

Rengeteg kis leendő pa-
leontológus, régész, vagy a 
történelem iránt érdeklődő 
felnőtt látogathat el ezekben 
a hetekben a Diósgyőri vár-
ba, ahol Miskolczi Melinda 
ásatásvezető avatja be őket 
egy-egy feltárás rejtelmeibe. 

A látogatók megnézhetik, 
mi mindent rejt még a föld. 
A várárokban és a Déry-
né ház előtti területen talált 
ágyúgolyó, ón kanna, hajtű 
és lakat mind érdekes lehet 
a látogatóknak, akik ugyan 
nem dolgozhattak saját ke-
zűleg a feltáráson, az ásatás-
vezető azonban részletesen 
beszámolt mindarról, amik 
egy ilyen nagy volumenű 
munkánál történnek.

Éppen érkezésünkkor ta-
lálták meg például a vár egyik 
valamikori kulcsát, emellett 

egy aranyozott ezüstgyűrű is 
előbukkant a földből. A régész 
elmondása szerint ez nagyon 
ritka lelet, valószínűleg Nagy 
Lajos király korabeli.  Látható 
rajta a latin „Deus,” azaz Isten 
szó, gót betűkkel írva. Nemrég 
ástak elő egy csonteszközt is, 
amely vélhetően állati eredetű 
bordacsontból készült és egy ki-
munkálatlan emberfigurát áb-
rázol, hogy mire használhatták, 
a régészek számára is talány.

– Milyen az igazi régész? 
Hát kíváncsi! – fogalmazott 
Miskolczi Melinda, miköz-
ben elővett egy ón edényt, 
amely a várárokból került 
elő. – Elég vastag réteg iszap 
van még rajta, viszont látni, 
hogy van benne valami. Ezt 
viszont csak a restaurátor 
kollégák tudják majd „kiope-
rálni” – mondta.

Mint megtudtuk, ilyen 
szempontból is türelemjá-
ték a régészet, hiszen nem 
lehet mindent rögtön tüze-
tesen megvizsgálni. A lele-
tek megóvása érdekében na-
gyon fontos, hogy a feltárás 
bizonyos aprólékos részeit a 
restau rátorok végezzék.

Jelen sorok írójának is van 
ebben némi tapasztalata: kis-
koromban kaptam egy mini 
régész-készletet, amelyből egy 
aprócska, ám annál izgalma-
sabb dinoszaurusz csontvázat 
lehetett előásni. A játékhoz járt 
mini véső, kalapács, ecset, és a 
tisztításhoz szükséges anyag is. 
Napokon keresztül görnyed-
tem az apró földterület felett, 
vigyáztam, nehogy belevágjak 
a már „feltárt” fosszíliába. Így 
ment több napon keresztül, 
míg végül előbukkant a teljes – 
vélhetőleg – triceratops minia-
tűr csontváza. 

Nagyon boldog voltam 
ettől a mű lelettől, s a régé-
szek ugyanilyen kitörő lel-
kesedéssel munkálkodnak 
egy-egy ásatáson. A munka 
október végéig folytatódik 
a Huszárvár területén, no-
vembertől pedig Melinda és 
csapata visszatér a várárok-
ba, hogy tovább kutassanak 
a vár egykori életéből fenn-
maradt maradványok után.

MÉDER NOÉMI

Négy és hat év közötti fiúk je-
lentkezését várják A kaukázusi 
krétakör című előadás gyermek-
szerepére,  5-8 éves lányokét, fi-
úkét és 9-12 éves lányokét a Bűn 
és bűnhődés című előadás gyer-
mekszerepeire. Pályázati felté-
telek: rövid bemutatkozás, egy 
portré és egy egész alakos fény-

kép. Jelentkezni e-mailben lehet 
a castingmnsz@gmail.com cí-
men, szeptember 4-ig.

A casting kétkörös, csak 
azokat a jelentkezőket érte-
sítik, akiket az előválogatás 
után személyes elbeszélgetésre 
is behívnak. A próbák rendjét 
a próbafolyamat alatt egyezte-

tik a szülőkkel. A gyermekek 
számára intenzív elfoglaltsá-
got jelent a főpróbahét (a be-
mutató időpontja előtti egy 
hét) valamint az előadások 
is. A kaukázusi krétakör be-
mutatója szeptember 30-án, a 
Bűn és bűnhődés című előa-
dásé pedig október 6-án lesz. 

Szeptember 3-án, 17 órától, 
a Miskolc Televízió Hívő-
Szó című műsorában az 
Avas-déli Isteni Ige templo-
mából közvetítenek szent-
misét, felvételről. A szent-
mise keretében történik 
Petrovics László diakónus 
pappá szentelése is. A szent-
misét bemutatja: Ternyák 
Csaba egri érsek. 

Az Avas-dél lakótelep má-
sodik és harmadik üteme kö-
zött, az Egyetemváros felé eső 
részen annak idején azért nem 
építettek be egy nagyobb te-
rületet, mert oda ökumenikus 
egyházi komplexumot képzel-
tek el. Ez sokáig nem valósult 
meg, de az 1980-as évek végén 
újra felmerült az igény. Az el-
képzelést 1986-ban dr. Velkey 
László orvosprofesszor, akko-
ri országgyűlési képviselő in-
dítványozta a városi tanács 

ülésén, végül hivatalosan Se-
regély István egri érsek kezde-
ményezte. Az ökumenikus el-
képzelést eredetileg a római, a 
görög katolikus, a református 
és az evangélikus egyház is tá-
mogatta, de a két utóbbi visz-
szalépett.

Az alapkőletétel 1989-ben 
volt, a templom tervezője Fe-
rencz István, aki a panelépü-
letekkel körbevett területre 
vöröstéglás architektúrát ter-
vezett. A tervek sikerrel vet-
tek részt a Velencei Építészeti 
Biennálén, „Egyházi oktatá-
si épületegyüttes, 1999–2000, 
Miskolc” címmel. A megál-
lapodás értelmében a temp-
lom főhajójának 4/5 része 
római katolikus, 1/5 része gö-
rög katolikus. A római kato-
likus templom titulusa Isteni 
Ige temploma, a görög katoli-
kus kápolnáé pedig Szent Já-
nos apostol és evangélista. A 

földmunkák 1990. júniusában 
kezdődtek el. 1992 húsvétjá-
ra elkészült a görög katolikus 
kápolna, amelyet Mosolygó 
Marcell Búza téri főesperes 
parókus szentelt fel. Szeptem-
ber 27-én felszentelték az Is-
teni Ige templomát is. 1993 és 
1995 között felépült az észak-
olasz mintát követő harangto-
rony.
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Elkészült a Petőfi Sándor 
Könyvtár Nagy Lajos király 
úti épületének felújítása. 
Régi, megszokott helyen, 
ám kívül belül megújult 
épületben várják majd visz-
sza az olvasókat.

A felújítás a Diósgyőr vá-
rosközpont integrált rehabi-
litációja című TOP-projekt 
keretein belül valósult meg, 
körülbelül 30 millió forint-
ból. Kicserélték a teljes fű-
tési rendszert, a homlokzati 
nyílászárókat, lefestették a 
homlokzatot és a belső tere-
ket, emellett az akadálymen-
tesítés is megtörtént.

– A berendezést, búto-
rozást a Nemzeti Kulturá-
lis Alap támogatta mintegy 
3,5 millió forinttal, amit az 
intézmény is kiegészített – 

mondta el 
Prokai Mar-
git, a II. Rá-
kóczi Ferenc 
Megyei és Vá-
rosi Könyvtár 
i g a z g a t ó j a . 
Ennek kö-
sz ön hető en 
nagyon szép 
és korsze-
rű, modern 
köny vespol-
cok kerülnek 
a könyvtár első és második 
emeletére. A fölszinten ala-
kították ki a felnőtt részle-
get – ahogyan eredetileg volt 
–, az emeleten pedig "mese-
birodalmat" hoznak létre, a 
gyermekek számára.

– Ez a könyvtár nem csu-
pán a kultikus épület miatt 
tölt be központi szerepet a 

diósgyőriek életében. Ez egy 
olyan közösségi, kulturális 
intézmény, ahol nem csak 
olvasni lehet, hanem talál-
kozóhellyé is válhat, s ahová 
gyerekek és felnőttek egya-
ránt jöhetnek - hangsúlyozta 
Prokai Margit.

A nyitvatartás a szokásos 
rend szerint alakul: hétköz-
napokon 10 órától 18 órá-
ig. A költözési időszakban 
azonban lesz némi válto-
zás. Szeptember 4-től már 
csak visszavinni lehet majd 
a kikölcsönzött könyveket, 
szeptember 11-től pedig tel-
jesen bezárnak a Bagolyvár-
ban. Szeptember 29-én lesz 
a megújult könyvtár átadó 
ünnepsége, s október 2-án 
nyitja meg kapuit az olvasók 
előtt. 

MUNTYÁN BERNADETT

Visszatér a Petőfi könyvtár  a régi helyére

Megtalálták  
a Diósgyőri vár  
egykori kulcsát! 

„TALÁLKOZÓHELLYÉ IS VÁLHAT…” 

Gyermekszereplőket keresnek

AZ ÁSATÁSON JÁRTUNK

P. Csókay Károly SJ pap-
ságának 60. évfordulója volt 
július 30-án. Az ünnepi gyé-
mántmise szeptember 10-én, 
vasárnap 11.30 órakor kezdő-
dik és ezen a napon 18 órakor 
mutatja be első szentmiséjét P. 
Petrovich László SJ. Pénteken, 
8-án, Kisboldogasszony ünne-
pe, Szűz Mária születésnapja. 

A templomokban a helyben 
meghirdetett időpontokban 
lesznek szentmisék. Szomba-
ton, 9-én a minorita templom-
ban 19 órai kezdettel jótékony-
sági hangversenyt rendeznek a 
telefonos lelki elsősegély-szol-
gálat javára. Közreműködik 
Mészáros János Elek énekmű-
vész. 

A görögkatolikus egyház-
ban az új egyházi év kezdete 
(indikció) szeptember 1. Az 
ősi bizánci évkezdet szo-
kása mellett a keresztény 
hagyomány szerint ezen a 
napon lépett a nyilvános-
ságra Krisztus Urunk a ná-
záreti zsinagógában, mint 
a Megváltó. Az egyházi év 

első ünnepe Kisboldogasz-
szony napja. A Búza téri 
székesegyház ünnepi szer-
tartási rendje: szeptember 
7. csütörtök este virrasztás, 
18.45-től lítiás nagy vecser-
nye és utrenye. Szeptember 
8-án, pénteken a szentmi-
sék kezdési időpontja: 6.30, 
10 és 18 óra. 

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

„Uram, jöjj alá az én hajlékomba…”:  
Az Avas-déli Isteni Ige temploma



Húsz új távolsági autóbusz állt és áll forgalomba ezekben a 
hetekben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A héten már a 
Sátoraljaújhely és Sárospatak környéki vonalakon ilyen bu-
szok szállították az utasokat.

Tavaly 116 új jármű érkezett az 
Észak-magyarországi Közleke-
dési Központ Zrt.-hez (ÉMKK), 
2017 elején pedig további húsz új 
autóbusz állt üzembe a társaság-
nál, utóbbiak mind Borsodban. 

A Búza téren tehát már rendsze-
resen feltűnnek az új, Credo tí-
pusú járművek, az utasok nagy 
örömére és megelégedésére.

– Társaságunk helyközi köz-
szolgáltatási szerződése 2019. 

december végéig érvényes. Az 
ezt követő piacnyitás idejére a 
helyközi autóbusz-állomány 
átlagéletkorát 10 év alá kell 
csökkenteni. Az 1100 darabos 
állomány átlagéletkora jelenleg 
13 és fél év – mondta el lapunk-
nak az ÉMKK PR irodavezető-
je. Ujj Zsuzsanna hozzátette, a 
három év során beszerezni ter-
vezett, több mint 300 új autó-
busznak és a selejtezéseknek 
köszönhetően ezt az elvárást 
várhatóan teljesíteni is fogják.

Idén a tervek szerint 136 
régi autóbuszt vontak, vonnak 
ki a forgalomból, ezek életko-
ra meghaladja a 20 évet. Az 
idei buszbeszerzésekben ösz-
szességében 50, úgynevezett 
„alacsony belépési magasságú, 
helyközi elővárosi szóló” busz-
szal, 44 alacsonypadlós csuk-
lóssal és 7 távolsági kivitelű 
járművel számol az ÉMKK.  

– Az új Credo-ink nagyon 
korszerű, gazdaságosan és ha-
tékonyan üzemeltethető au-
tóbuszok. Kialakításuknak 
köszönhetően rugalmasan al-
kalmazhatók a helyközi, elő-
városi közlekedésben; kényel-
mesek, korszerűek, alacsony 
padlós a két ajtó és az utastér 
is az a második ajtó vonaláig. 
A második ajtónál kihajtható 

rámpa segíti a mozgáskorlá-
tozottak beszállását. Szintén 
ilyen célból állítható a hasma-
gasság is. Az utasok kényel-
mét szolgálja még a nagy tel-
jesítményű hűtő-fűtő klíma, a 
hővédő üvegezés és az elhúz-
ható függönyök – emelte ki a 
PR irodavezető.

A viszonylatokról egyelő-
re annyit lehet tudni, hogy a 

héten forgalomba álló nyolc 
új jármű Sátoraljaújhely és Sá-
rospatak környéki vonalakra 
kerül. Később még 22 új busz 
érkezik az ÉMKK-hoz, útvo-
nalukról egyelőre  nincs dön-
tés, de annyi bizonyos, hogy a 
teljes, 30 darabos mennyiség-
ből 20 Borsodban, 10 pedig 
Hajdú-Biharban közlekedik.

KUJAN ISTVÁN

Több méteres szakaszon aszfaltozták le az utat az Árok és a 
Sellő utcák találkozásánál, és új vízelvezetőt is kiépítettek. A 
munkálatokat Kovácsné Budai Mária önkormányzati képvi-
selő kezdeményezte, aki a beruházásról nyilatkozva kiemel-
te: a lakók most már fennakadás nélkül közlekedhetnek az 
útszakaszon.

A kivitelezési munkálatok 
júniusban kezdődtek és két hét 
alatt be is fejeződtek. Több száz 
métert aszfaltoztak le, emellett 
egy 40 centiméter átmérőjű, új 
csőrendszert is beépítettek az 
út alá. Ez elvezeti a csatorna- és 
csapadékvizet, így az már nem 
az utcán hömpölyög végig.

Kovácsné Budai Mária el-
mondta, hat társasház csator-
navize folyt az útra, a szélső-
séges időjárás miatt lezúduló 
csapadékvíz rengeteg sarat és 
zúzalékot hozott ide. Télen 
előfordult, hogy harminc cen-
timéteres jégréteg keletkezett 
az úton, ami szinte lehetetlen-
né tette a közlekedést az itt élő 

családok számára - hangsú-
lyozta a képviselő, aki saját ke-
retéből finanszírozta a mint-
egy 8,5 milliós beruházást.

A vízelvezetőnek köszönhető-
en, most már fellélegezhetnek a 
lejtős út végén lakók. Egyikük, 
Polyák Katalin megerősítette, 
nagyon rossz állapotok voltak 
a felújítás előtt. – A viharok és 
esőzések alkalmával a sárral és 
hordalékkal teli víz úgy zúdult 
a kertekbe és a garázsba, hogy 
szinte nem lehetett kilépni az aj-
tón. A közlekedés pedig nagyon 
nehézkes és helyenként veszélyes 
is volt. Ezért fordultunk a képvi-
selő asszonyhoz, aki azonnal in-
tézkedett – hangoztatta a lakó.

Közvilágítás-fejlesztésről szá-
molt be körzetében nemrégi-
ben Pakusza Zoltán önkor-
mányzati képviselő. 

A képviselő a beruházást köz-
lekedési és közbiztonsági szem-
pontból is fontosnak nevezte. Mint mondta, a lakossá-
gi igényeknek megfelelően négy helyszínre kerültek ki új 
lámpatestek: a 6-os busz végállomásánál az Akna utcában, 
a Bollóalja, Közkút utcákban és a Tölgyfa közben. Hoz-
zátette: a fejlesztés képviselői alapból és a város központi 
költségvetéséből valósult meg. Újságírói kérdésre a képvi-
selő elmondta, a tavalyi évben öt másik helyszínen is sze-
reltek fel lámpákat, az elmúlt két évben így összesen kilenc 
új helyszínen javult a közvilágítás a körzetben.

Középpontban a korszerűség és a kényelem 
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Évről évre több sütemény és 
bográcsos étel versenyez a bükk-
szentlászlói családi napon, hiszen 
egyre többen látogatnak ki a már 
negyedik éve szervezett program-
ra. A múlt szombati rendezvényen 
az időjárás mellett a hangulat is 
kiváló volt.

A helyszín hagyományosan a 
Bükkszentkereszt-Bükkszentlászló 
kereszteződésénél lévő kézilabdapá-
lya. Az időpont pedig a nyár utol-
só hétvégéje, amikor az időjárás is 
kedvez a jó hangulatú programnak. 
– Lassan kinőjük a helyet, olyan so-

kan érdeklődnek a rendezvény iránt 
– mondta el Gazdusné Pankucsi 
Katalin önkormányzati képviselő, 
a rendezvény szervezője.  – Idén ti-
zenkét csapat nevezett be a főzőver-

senyre, baráti társaságok, családok és 
nyugdíjas klubok. Mindig örülök, ha 
együtt láthatom a családokat. Együtt 
vannak nagyszülők és unokák, min-
denki beszélget mindenkivel, és na-

gyon jól érezzük magun-
kat. Ezért szerveztük meg 
már negyedik alkalommal 
a programot – tette hozzá 
a képviselő.  A főzőverseny 
mellett a résztvevők meg-
kóstolhatták a legfinomabb 
süteményeket - amiket dí-
jaztak is - a gyerekek szá-
mára pedig volt csacsifogat, 
arcfestés és ugrálóvár.

2017. szeptember 1-től az is-
kolai tanévkezdéshez igazod-
va életbe lép az őszi menetrend 
Miskolcon. Sűrűbben járnak a 
villamosok, illetve a délelőtti, 
délutáni csúcsidőben az 1, 3, 3A, 
6, 7, 12, 14, 16, 29, 32, 35 és 67-es 
számjelzésű autóbuszok. Szep-
tember 1-től ismét közlekednek 
az ME és a 22-es autóbuszvonal 
járatai is, a 19-es autóbuszvo-

nal egy járata lakossági kérésre 
munkanapokon délután az Ol-
vasztár utca érintésével közle-
kedik. Az észak-déli autóbusz 
vonalhálózaton új és összehan-
golt menetrendi indulási idő-
pontok szerepelnek.

Az Avasról közvetlenül a 
Búza téri piacra közlekedik a 
280-as autóbusz, szerda, pén-
tek, és szombati napokon, na-

ponta három alkalommal.  A 
280-as, a 28-as autóbusz útvo-
nalának meghosszabbításával a 
Tampere városrész után a Kö-
zépszer utcán (új három megál-
lóhelyen is), a Tapolcai elágazás 
és Szinvapark megállóhelyeken 
vehető igénybe.

A Diósgyőri Rendelőintézet-
ből a Diósgyőri Kórházba ke-
rültek át a szakrendelések, ezért 

az egészségügyi alapellátási in-
tézmény könnyebb megköze-
lítése és közvetlen kiszolgálása 
érdekében 90-es számjelzéssel 
új autóbuszvonalat vezetnek 
be az Újgyőri főtér és a Diós-
győri Kórház között. A Diós-
győri Kórház irányába a 90-es 
autóbusz az Újgyőri főtér után 
a Vasgyári út, Vasgyár meg-
állóhelyeken áll meg, illetve a 

kórháztól visszaindulva a Diós-
győri Ipari Parkot érintve köz-
lekedik.  

Az Auchan Borsod áruháztól 
a Centrum irányába az Auchan 
1-es autóbusz útvonala válto-
zatlan marad. A Centrum meg-
állóhelyre való érkezés után, a 
korábban megszokottól elté-
rően a Villanyrendőr, Szemere 
utca következik, majd a Vörös-

marty városrésztől a megálló-
helyek változatlanok.

A turisztikai főszezonban 
Miskolctapolca városrész jobb 
kiszolgálása érdekében új já-
rat indult 290-es jelzéssel az 
Újgyőri főtér és az Avas kilá-
tó között Miskolctapolca Bar-
langfürdő érintésével. A 290-es 
autóbuszvonal járatai szeptem-
ber 1-től nem közlekednek.

ÚJ BUSZOK JÁRNAK MEGYÉNK ÚTJAIN

Egyre többen választják a bükkszentlászlói családi napot 

Biztonságosabban közlekedhetnek a lakók

Új menetrend szeptembertől az MVK Zrt-nél

Közvilágítás-fejlesztés 
Perecesen



A Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál idén 
14. alkalommal szeptember 8-17-ig várja a hazai és nemzet-
közi filmbarát közönséget, filmes szakembereket, alkotókat 
és a filmszakma összes szereplőjét Miskolcon.

A fesztivál idén is a világ 
filmművészetének legfrissebb 
és legszínvonalasabb kíná-
latát hozza Miskolcra: olyan 
nagyjátékfilmeket, kisjátékfil-
meket, dokumentum- és ani-
mációs filmeket, amelyeknek, 
mint eddig is, a fesztiválon 
lesz a magyarországi premier-
je. Lesz formabontó mű, mint 
például Bruno Dumont a mű-
fajt kvázi megszűntető musi-
calje, a Jeannette, mely Jean-
ne D’Arc gyerekkorát mutatja 
be. Ugyanakkor, például a Lo-
ving Vincent című, Van Gogh 
halálát körüljáró brit-lengyel 
koprodukció pedig különle-
ges és abból a szempontból 
is rendhagyó, hogy minden 
egyes képkockája egy-egy ön-
álló olajfest-
mény.  Jonas 
Carpignano a 
Mediterranea 
után visszatér a 
CineFestre má-
sodik nagyjá-
tékfilmjével, az 
A Ciambrával, 
mely igazi co-
ming of age tör-
ténet.

A világ legrosszabb és leg-
kegyetlenebb anyukáját mu-
tatja be az April lánya című 
mexikói thriller-dráma és a 
mindenek felett győzedelmes-
kedő érzelem a lírai meséje a 
világszerte már sok helyen kö-
rülrajongott Columbus. 

Ha már sztárfilmről van 
szó, a Safdie testvérek ak-
ció-őrülete, a Robert Pattin-
son főszereplésével készült 
Jólét mozivásznon csak a Ci-
neFesten lesz látható mielőtt 
a Netflixen debütálna. Fran-
cesca Eastwood karrierje ed-
dig legnagyszerűbb alakítását 
nyújtja a Natalia Leite ren-
dezte, számos erkölcsi kérdést 
felvető A bosszú angyalában, 
miképpen Dakota Fanning 

is a kizárólag erős idegzetű-
eknek javasolt Megtorlásban 
mutatja meg, hogy miért tart-
ják őt nagy reménységnek. 
Mark Hamill pedig a Brigsby 
medvében lép fel egy meglepő 
szerepben.

Magyar film is lesz verseny-
ben: a Vékes Csaba rendez-
te A hetedik alabárdos, mely 
az első olyan alkotás, mely a 
Magyar Nemzeti Filmalap In-
kubátor programja segítségé-
vel készült el. Újdonság, hogy 
most először versenyez orosz 
film a CineFesten: a Szívrit-
muszavarok hőse, Oleg, az 
iszákos mentős próbálja meg-
menteni magát és a házasságát 
a mai baljós világunkban. 

A Kitekintő/Open Eye ka-
tegóriában újfent olyan al-
kotásokat mutatnak be, me-
lyek már bizonyítottak a világ 
nagy mozgóképes eseménye-
in. Például a svéd Ruben Öst-

lund rendezte A 
négyzet: a ferge-
teges poénokkal 
megspékelt mű 
idén megkapta 
Cannes-ban az 
Arany Pálmát. 
Szintén ebben a 
szekcióban de-
bütál, csakúgy, 
mint a Stephen 
Frears rendez-

te Viktória és Abdul, mely a 
fesztivál zárólfilmje is egyben. 
A királynők életében amúgy is 
jártas filmes ezúttal Viktória 
királynő különleges kapcso-
latát mutatja be indiai szol-
gájával, Abdul-
lal. A Norman: 
egy New York-i 
fixer mérsékelt 
tündöklése és 
tragikus bukása 
kedves édes kis 
mese becsület-
ről, barátságról, 
manipulációról 
és politikáról. 
Igazi ritkaság, 

hiszen felnőtteknek szól még-
sincs benne se szex, se sokko-
ló erőszak, csak Richard Gere, 
aki ezúttal Woody Allenesre 
vette a figurát. A Felfelé folyik, 
hátrafelé lejt is Kitekintő-mo-

zi: Julian Barnes díjnyertes 
regényének adaptációja. Ön-
gyilkosság, tiltott szerelem, 
bonyolult érzelmi viszonyok 
Jim Broadbent felejthetetlen 
alakításával fűszerezve. A Szi-

bériai szerelem 
pedig egy kü-
lönleges doku-
mentumfilm, 
mely azt mutatja 
be, hogy Orosz-
országnak e ré-
szén még most is 
a család és a gye-
rek egy nő életé-
nek egyetlen cél-
ja és értelme.

Közélet Miskolci Napló8

A tikkasztó nyár szépen lassan odébbáll 
és átveszi a helyét a narancssárga, illatos, 
lágy szellős ősz. És, ha itt az ősz azt tudjá-
tok mit jelent? Itt a Miskolci Sörfesztivál! 
A hónap második hétvégéjén elkerülhetet-
len a fergeteges hangulat. Egy teljes hét-
vége, két színpad, három nap és megannyi 
fellépő tarkítja majd a programot!

Sör, koncertek, Népkert – kezdődjék hát 
a móka! Miskolc népébe már genetikailag 
bele van kódolva a szeptemberi népker-
ti mókázás. Minden valamire való miskol-
ci tudja, hogy az ősz első hónapjával jön a 
Miskolci Sörfesztivál. Az a hétvége, amikor 
körbekerítik a város lombkoronás szigetét, 
hogy a sörre áhítozó miskolci közönséget 
magával ragadhassa a Sörfesztivál hangu-
lata. 

A Generali Aréna melletti kertben koncer-
tek, fesztiválozós ételek és fesztiválozó fiata-
lok tolongnak majd szeptember 8-10. között. 
Pontosítanék: nem csak fiatalok. Általában 
a város apraja-nagyja tiszteletét teszi ezen a 
zenei fesztiválon, amely városunk szívében 
lüktet három napon keresztül.

Ocho Macho, Kowalsky meg a Vega, 
Punnany Massif, Dér Heni, Tolvai Reni, 
Zoltán Erika, Bikini, R-Go és még sorol-
hatnám a Nagyszínpad és a Xixo Színpad 
programkínálatát. A ma és a tegnap zenéi 
keverednek idén is a Népkert lombkoronái 
alatt.

A sorfesztivalmiskolc.hu oldalon min-
den hasznos információt megtaláltok, ami-
re szükségetek lesz a fesztivál előtti napok-
ban. Gondolok itt a részletes programtervre, 
de van itt még házirend, térkép és jegyekkel 
kapcsolatos információk tömkelege. Néhány 
fotó kedvcsinálónak a tavalyi buliról!

Szeptember 8: Sörfesztivál! 
FesztiválON 

Látványos és színvonalas nemzetközi seregszemle
14. JAMESON CINEFEST MISKOLCI NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁL

Hirdetés

Norman: egy New York-i fixer mérsékelt tündöklése és tragikus bukása

ColumbusA négyzet



Nemrégiben kisorsolták a 
vízilabda Európa Kupa-selej-
tező csoportjait, az esemé-
nyen a PannErgy Miskolci 
Vízilabda Club is érdekelt 
volt, a miskolciak házigaz-
dái lesznek az A-csoportnak. 
Sike József vezetőedzővel és 
Bachner András klubelnök-
kel beszélgettünk.

A legutóbbi idényt az előke-
lő, ötödik helyen zárta a mis-
kolci együttes a magyar baj-
nokságban (ob I), ezzel jogot 

szerzett arra, hogy megméret-
tesse magát az Európa Kupá-
ban. A nyáron megerősítette a 
keretét az MVLC, s a klub ve-
zetősége a következő célokat 
tűzte ki: megvédeni az ötödik 
helyet az ob I-ben, négy közé 
kerülni a Magyar Kupában, 
valamint bejutni a legjobb 
nyolcba az EK-ban.

A csapat ezúttal is július 18-
án kezdte meg a felkészülését, 
igaz, hiányos kerettel. Többen 
ugyanis extra pihenőt kaptak, 
így Milos Milicsics, a világbaj-

nokságon szerepelt Alex Bowen, 
Szasa Misics kettős, valamint a 
három magyar utánpótlás-vá-
logatott, Lukács Dorián, Nagy 
Ádám és Vadovics Viktor. 

Sike József vezetőedző el-
mondta, tisztában van vele, 
hogy egyik kitűzött feladat 
sem lesz könnyű. A magyar 
csapatok erősek, az EK-ban 
pedig a spanyol Mataro, a 
montenegrói Kotor és az orosz 
Sturm Csehov is komoly játék-
erőt képvisel. Ezek a csapatok 
kerültek az MVLC csoportjá-

ba, kiegészülve a szlovák Kas-
sával és a német Hannoverrel. 
A selejtezőkörnek Miskolc ad 
otthont szeptember 29-e és 
október 1-je között. 

Bachner András elárul-
ta, mindenképpen házigaz-
dái szerettek volna lenni az 
egyik csoportkörnek és bár 
végül "csak" a selejtezőnek ad-
hat otthont Miskolc, összes-
ségében nem elégedetlen. – A 
minőségre nem lesz panasz, 
hiszen az oroszok és a spanyo-
lok kerete is erős, a Kotorban 
pedig három-négy monteneg-
rói válogatott játszik informá-
cióink szerint – fogalmazott a 
klubelnök. 

Bachner András hozzátet-
te, a miskolci csapat készül 
az előtte álló feladatokra. Au-
gusztus végén egy háromna-
pos edzőtáborba utazik a ke-
ret Szentesre, ahol egy szerb 
BL-gárdával fog együtt ké-
szülni. Szeptember első fe-
lében egy nívós nemzetközi, 
míg a második felében egy ha-
zai tornán vesznek  részt.

TÓTH MILÁN

2009-ben, 2008-ban szüle-
tett leányok számára tart ko-
sárlabda toborzót a DVTK, 
ahol az utánpótlást irányító 
szakemberek, valamint az első 
csapat játékosai várják a tehet-
séges fiatalokat. Jó mozgású, 
ügyes, magas 2007-es, 2006-
os születésű lányok jelentke-
zésére is számítanak. A tobor-
zón jelen lesz Király Sándor, 

utánpótlás szakág igazgató, az 
utánpótlásban dolgozó edzői 
stáb, valamint az első csapat 
játékosai közül Nagy Dóra, 
Zele Dorina, Kiss Angelika. A 
toborzó után, 17 óra 30 perc-
től az Aluinvent DVTK felnőtt 
csapatának edzésébe is bepil-
lanthatnak az érdeklődők.

Kérik a jelentkezőket, 
sportfelszerelést is vigyenek 

magukkal, hogy a szakembe-
rek játékos felmérő keretében 
kaphassanak képet adottsága-
ikról. A toborzó helye: Gene-
rali Aréna, városi sportcsar-
nok (Miskolc, Görgey A. u. 
19.) - bejárat a könyvtár felőli 
oldalon. A toborzó ideje: 2017. 
szeptember 13. (szerda), 16.30. 
További információ: 20-9589-
897.

A terveknek megfelelően fe-
jeződött be a Kemény Dénes 
Sportuszoda rendes évi kar-
bantartása, így a sportbará-
tok augusztus 23-án, szerdán 
reggeltől a szokott nyitvatar-
tási időben vehették birtokuk-
ba újra a létesítményt. A tan-
medence és a versenymedence 
fertőtlenítése, fugázása, ebből 

adódóan teljes vízcseréje mel-
lett jelentős gépészeti karban-
tartás is szerepelt a munkák 
között. A közösségi terek, a 
helyiségek festése, az ablakok 
külső-belső tisztítása, az öltö-
zők vizes szerelvényeinek át-
alakítása, egyéb berendezése-
inek részleges cseréje szintén 
fontos részét képezték a mun-

kálatoknak, melyeket külső 
vállalkozók bevonásával vé-
geztek el. A korábbi évek jól 
bevált gyakorlatát folytatva 
azonban jó néhány feladatot 
a Miskolci Sportcentrum Kft. 
saját kivitelezésben, saját mun-
katársai hathatós közreműkö-
désével oldott meg. 

KOMOLY CÉLOKAT TŰZTEK KI A MISKOLCI VÍZILABDÁSOK

Kemény idényre számít  
az MVLC
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A Miskolc Városi Sportisko-
la (MVSI) a londoni és a riói 
olimpiát is megjárt Sztan-
kovics Annával erősítette 
meg úszó szakosztályát. 

– Az utóbbi időszakban 
kicsit „állóvízbe” kerültem 
– fogalmazott képletesen ér-
deklődésünkre az olimpikon, 

aki már 13 évesen rövid pá-
lyás magyar bajnoknak vall-
hatta magát. –  Úgy éreztem, 
mindenképpen szükségem 
van váltásra, szeretnék vala-
merre elmozdulni egy új csa-
pat segítségével. Vécsei Rékát 
ismerem már egy ideje, több-
ször úsztunk együtt és a csa-
pata is szimpatikus volt a szá-

momra. Sajgó Lászlóval sokat 
beszélgettünk és végül úgy 
döntöttem, Miskolcra költö-
zöm. Sztankovics Annának 
rövid és hosszú távú céljai is 
vannak. A közelgő országos 
bajnokságon mindenképpen 
szeretné kvalifikálni magát 
a fedett pályás kontinensvi-
adalra, hosszú távon pedig 

már a 2020-as olimpia lebeg 
a szemei előtt. – Szeretnék jó 
formába kerülni, hogy kijus-
sak a tokiói játékokra, de ter-
mészetesen addig sokat kell 
dolgozni, az ob-n és a nem-
zetközi tornákon is jól kell 
teljesíteni – nyilatkozta a fia-
tal sportoló. 

T. M.

Heroikus küzdelemben 
győzött a DVTK múlt 
szombaton, az OTP Bank 
Liga 7. fordulójában Debre-
cenben a Mezőkövesd ellen. 

Az 57. percben Cseri Ta-
más balról lépett középre, 
majd 17 méterről a kapu jobb 
oldalába lőtt miután a labda 
megpattant egy lábon (0-
1). A 73. percben Busai-No-
no-Busai volt a labda útja, 
tőle Ioannidis kap-
ta a 16-oson belül, 
aki fordult egyet, 
majd Forgács Dá-
vidnak passzolt. A 
23-as játékos pedig 
balról, éles szög-
ből kilőtte a hosz-
szú alsó sarkot, (1-
1) A 93. percben 
Andó-Szabó játék-
vezető a Vela el-
leni szabálytalan-
ság miatt büntetőt 

ítélt. Ugrai Roland állt a lab-
da mögé, és nagy erővel a bal 
fölső sarokba bombázott, (2-
1) - Brutális találkozó volt, 
nem is lehetett volna jobban 
kihegyezni. Szenzációs volt, 
ahogy küzdöttünk, ahogy 
odatettük magunkat. Ha 
mindig így nézne ki a játék 
képe, azt mondanám, hogy 
sikerült valamit elérni, kiala-
kítani. Ez a mérkőzés abszo-
lút rendben volt. A játékosok 

elhitték, hogy ha az első 10 
helyzet nem megy be, akkor 
a 11. bemegy. Nem adták fel, 
küzdöttek, mentek. Ha tíz-
ből egyet vagy húszból kettőt 
lövünk be, de nyerünk, ak-
kor rendben van – értékelt a 
mérkőzés után Bódog Tamás 
szakmai igazgató. (Forrás: 
dvtk.eu)

OTP Bank Liga 7. forduló: 
Diósgyőri VTK - Mezőkövesd 
Zsóry 2-1 (0-0)

A DVTK Jegesmedvék 
jégkorongcsapata a záró 
harmadban fordított Ritó 
László vezérletével a szlo-
vák MsHK Zilina vendége-
ként a Visegrád Kupa utol-
só csoportmérkőzésén, így 
megelőzve a Fehérvár AV19 
együttesét, megnyerte a 
magyarországi csoportot.

A miskolciaknak egy pont-
ra volt szükségük a csoportel-
sőséghez Zsolnán, ennek tu-
datában léptek jégre a szlovák 
élcsapat otthonában. Mika-
el Tisell, a DVTK Jegesmed-
vék vezetőedzője az Ador-
ján (Kiss) – Rusk, Leppanen, 
Magosi, Galanisz, Miskolczi 
– Láda B., Rantanen, Pavuk, 
Vas J., Lukacevic – Vojtkó, 
Gőz, Sakaris, Kulmala, Ritó – 
Bernáth, Karda, Köllő, Albert, 
Tóth G. összeállításban küld-
te harcba övéit, és nem kellett 
csalódnia a tanítványaiban.

A Zilina háromszor is 
megszerezte a vezetést, Vas 
Jánosék azonban mindig 

tudtak egyenlíteni, sőt az 
utolsó harmadban meg is 
fordították a mérkőzést a ja-
vukra. Magosi Bálint is lőtt 
egyet, de a mérkőzés hőse a 
harmadik sorban játszó Ritó 
László volt, akinek a két ta-
lálata csoportgyőzelmet ért 
a Maciknak. A Jegesmedvék 
együttese három meccsét is 
megnyerte, ami figyelemre 
méltó eredmény a szlovák 
élvonal legjobbjaival szem-
ben. Visegrád Kupa: MsHK 
Zilina - DVTK Jegesmedvék 
3-4 (1-1, 2-1, 0-2) – Remek 
mérkőzést láthatott a közön-
ség. Egyszerűen játszottunk, 
jól védekeztünk és remekül 
használtuk ki a helyzetein-
ket. Egy nagyszerű meccset 
nyertünk meg, igazi csapat-
ként teljesítettünk. Boldog 
vagyok, hogy nehéz helyze-
tekből is képesek vagyunk 
a fordításra és azért is, mert 
megnyertük a csoportunkat 
– értékelt a klub honlapjá-
nak Mikael Tisell vezető-
edző. 

Fiatal olimpikon igazolt az MVSI-hez 

Csoportgyőztesek  
a Macik!

„BRUTÁLIS TALÁLKOZÓ VOLT….” Legyél te is diósgyőri kosaras!

Újra kinyitott a Kemény Dénes 
Sportuszoda
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Apróhirdetés
KARATE GÖRÖMBÖLYÖN 2017. 09. 
04-től minden hétfőn és csütörtökön 
18 órától a Görömbölyi Művelődé-
si Házban. Négy éves kortól, kezdőket 
és haladókat egyaránt várunk. Tel.: 06-
20/460-6775.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-

jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, web: 
www.aluport.hupont.hu, bemutató-
terem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: h, sz, cs, p: 9–17 óráig, k: 9–14 
óráig, szo: 9–12 óráig.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar-
to no zás, lambé riázás, filagóriák, elő-
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Ve lux ablakok be-
építése, cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. www.ke-
rekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

2017. szeptember 10-én  
(vasárnap) 15 órakor

ORGONA-  
KONCERT

a Miskolctapolcai  
Református  

Templomban
Kálvin János sétány 1. sz.  

(Bástya hotel mögött)

Orgona:  
dr. Tóth Vajna Zsombor 

és dr. Tóth Vajna Gergely  
orgonaművészek

Fellép:  
a Miskolctapolcai Vegyeskórus

A belépés díjtalan.  
Az adomány a templom építésére  szolgál.

ELÉRHETŐSÉGEINK:  Ügyfélszolgálati iroda: 3527 Miskolc, József Attila út 53. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509. 
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179, +36 70/463-7714. Telefax: +36 46/200-177.  
E-mail: info@mirehukoz.hu. Web: www.mirehukoz.hu

NE FELEJTSE,  
JÖVŐ HÉTEN  

ÜVEGHULLADÉK- 
GYŰJTÉS!

További információ és szállítási időpontok  
a www.mirehukoz.hu oldalon.

Miskolc Művészetek Háza 2017. szeptember 30. 19 óra. 
Fellépő művészek: KECSKÉS TÍMEA, PETŐ ZSÓFIA,  

CSELEPÁK BALÁZS, TUNYOGI BERNADETT,  
VÁGÓ ZSUZSI és VERÉB TAMÁS.   

Belépőjegyeiket online a www.muveszetekhazamiskolc.hu-n 
és a www.jegy.hu-n, valamint a Miskolci Kulturális Központ 

központi jegypénztárában vásárolhatják meg. 

ÚJRA Musical és Miskolc GÁLA!

Oké Rudi      
natúr, 23 g 

49 Ft

Sága füstli                                                   
klasszikus, 140 g,  
egységár: 1779 Ft/kg

249 Ft 239 Ft

LEGÚJABB AKCIÓNK AUGUSZTUS 30-SZEPTEMBER 5-IG  
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

Nestlé gabonapehely Nesquik 225 g, Chocapic, Cini-Minis 250 g, 569 Ft helyett  
Egységár: 2528,88 Ft/kg, 2276 Ft/kg helyett 1772 Ft/kg, 1596 Ft/kg -29 %      399 Ft

Spóroljon többet:
D.E. Paloma őr. vák. kávé  225 g, 1 db vásárlásánál 569 Ft/db  
Egységár: 2529 Ft/kg; 2218 Ft/kg  2  db  vásárlásánál   499  Ft/db 

Keresse az egyéb akciós termékeket is az üzleteink polcain!

Hol készülnek a hazai ízek:
COOP 8 toj. sodort csiga                                                  
200g,  
egységár:1195Ft/kg
(COOP ABC, COOP Szuper)
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 

2017. 09. 02-től 2017. 09. 08-ig 

Air Wick Freshmatic készülék, UT., 250ml, 3996 Ft/l 999 Ft

Dove hidratáló szappan, 100 g, 2090 Ft/kg 209 Ft

Dove hidratáló tusfürdő, 250 ml, 2396 Ft/l 599 Ft

Palette Creme color hajfesték 799 Ft

Bref power, blue aktív, wc ill., 50 g 369 Ft

Mosódió labda, 5 mosáshoz 259 Ft

Silan textilöblítő, 1,85 l – 2 l 999 Ft

Tomi mosógél, 1,32 l, 757 Ft/l 999 Ft

Tomi mosógél, Amazónia, 3,3 l, 606 Ft/l 1999 Ft

Tomi mosógél, 3,96 l, 555 Ft/l 2199 Ft

Tomi mosópor, 4,2 kg, 524 Ft/kg 2199 Ft

Pur mosogató, 450 ml, 598 Ft/l 269 Ft

Ajax univerzális felmosó, 1 l 549 Ft

Mosószóda 1 kg 379 Ft

l  A DOBSINAI JÉGBARLANG ÉS A BETLÉRI 
ANDRÁSSY-KASTÉLY:  
szeptember 9.: 5.500 Ft/fő

l  A TISZA MENTÉN – TÁKOS, CSARODA, 
PENYIGE, TÚRISTVÁNDI, SZATMÁRCSE-
KE, PANYOLA: szeptember 16.: 7.000 Ft/fő

l  SZÉCSÉNY – HOLLÓKŐ – SZKLABONYA – 
MOHORA: szeptember 9.: 8.000 Ft/fő

l  SZÉKESFEHÉRVÁR – FEHÉRVÁRCSURGÓ – 
GÁRDONY: szeptember 23.: 8.500 Ft/fő
l  KECSKEMÉT – ÓPUSZTASZER:  

szeptember 30.: 8.500 Ft/fő
l  LOURDES – NEVERS – EINSIEDELN  

ÉS ROCAMADOUR,  
A FEKETE MADONNA SZENTÉLYE:  
szeptember 18–24.: 165.000 Ft/fő

RÉSZLETEKRŐL, TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL 
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN  

VAGY MEGÚJULT HONLAPUNKON!

Cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén 
Tel.: 46/344-454

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

"

"
500 FT ÉRTÉKŰ  

KUPON EGY FŐRE,  

EGY ÚTRA ÉRVÉNYES.

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás  

(nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő  
értékesítésre meghirdeti 2017. szeptember 19-i beadási határidővel 

az alábbi miskolci ingatlanokat:

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.mikzrt.hu honlapon, a Miskolc, Széchenyi u. 60. sz. alatt található 

ügyfélszolgálati irodában, valamint a 70/466-4399  
és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető. 

Cím (Jelleg) Alapterület (m2) Minimális bruttó 
Zsolcai kapu 20. (2 lakóház, udvar, gazd. ép.)  
4199 hrsz

telek: 704 
bontandó épület

12 700 000

Estike u. (beépítetlen terület)  
12631/9 hrsz

1005 10 900 000

Kamilla u. (beépítetlen terület)  
6093/182 hrsz

719 5 400 000

Vadvirág u. (beépítetlen terület)  
6093/180 hrsz

722 5 500 000

Árok u. folytatásában (szántó) 0749/19 hrsz 10184 9 200 000
Szentlélek „udvar és egyéb épület 2db”  
(01110 hrsz)

telek: 3396
felép.: 154,9

4 350 000
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Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, 
kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől péntekig, 9-17 
óra között.
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Ketten sérültek meg  
a Petőfi térnél

Motoros ütközött személyautóval augusztus 25-én délután 
Miskolcon, a Petőfi térnél. A mentők két embert szállítottak 
kórházba. Helyszíni információink szerint, a balesetben vétkes 
személyautó szabálytalanul próbált bekanyarodni, akkor ütkö-
zött össze a szabályosan haladó motorkerékpárral, amelyen ket-
ten utaztak. Mindkét motoros megsérült – informácóink sze-
rint könnyebben – a mentők kórházba szállították őket.

Gázömlés a Lorántffy Zsuzsanna utcában
Munkagép vágott át egy gázvezetéket augusztus 28-án dél-

után Miskolcon, a Lorántffy Zsuzsanna utcában. A környező 
ingatlanokból tizennyolc embernek kellett ideiglenesen elhagy-
nia az otthonát. A tűzoltók biztonságos helyre kísérték a lakó-
kat arra az időre, amíg a gázszolgáltató munkatársai kiszaka-
szolták a sérült vezetéket.

Villamos ütközött  
a Győri kapuban

Jelentős anyagi kárral 
járó villamosbaleset tör-
tént augusztus 28-án késő 

délelőtt Miskolcon, a Győri kapui városrészben. A helyszínelés 
idején, több órán át villamospótló autóbuszok közlekedtek a 
Thököly utca és az Újgyőri főtér között. Információink szerint 
a villamos személyautóval ütközött az Aba utcai kereszteződés-
nél, a balesetnek egy sérültje volt. A tömegközlekedési járművel 
párhuzamosan hajtó autó szabálytalanul akart bekanyarodni a 
villamos előtt, ekkor történt a karambol.

Halálos motorbaleset 
Frontálisan összeütközött kedden délután egy motoros és egy 

személyautó Sajólád és Alsózsolca között. A baleset következ-
tében a motor sofőrje, egy 62 éves alsózsolcai férfi olyan súlyos 
sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Meglepetésekkel teli lehet ez 
a hét, de szerencsére a legtöbb dolog abba az irányba fordítja 
a szekerét, ahová egyébként is menni szeretne. Ragadja meg 

a lehetőségeket, ne vesztegesse tovább az időt!

Bika (április 21 – május 20) Gyorsan kell cselekednie, ha nem 
akar elszalasztani egy fontos lehetőséget. Gondolkodni később 
is ráér, most ragadja meg az alkalmat, mert ez az egyedülállóan 

kedvező alkalom jó ideig nem fog majd visszatérni.

Ikrek (május 21 – június 21) Minden az időzítésen múlik 
ezen a héten, ha sikerül a megfelelő pillanatokat elkapnia, ak-
kor sok tervét megvalósíthatja. Ha viszont nem a megfelelő 

pillanatban cselekszik, könnyen megégetheti magát.

Rák (június 22 – július 22) Úgy érzi, itt az ideje annak, hogy 
egy kis távolságot teremtsen, és magára maradjon a gondo-
lataival. Nincs ezzel semmi baj, ha most erre van szüksége ah-

hoz, hogy a későbbiekre nézve megtalálja a számításait.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Kivárja a megfelelő pilla-
natot, és akkor cselekszik, amikor megkapja a jelet. Ez később jó 
döntésnek bizonyul, de vigyázzon, mert ha mások lemaradnak, 

lehet, hogy Önt hibáztatják majd a saját veszteségükért.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Valaki addig feszíti a 
húrt, míg az végül elpattan, és így már Önnek sem lesz lehetősé-
ge segíteni neki. Bántja a dolog, de biztonság a legfontosabb, ezt 

akkor se feledje, ha érzelmi kérdésekben kell döntenie.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Mikor úgy érzi, végre 
kicsit megkönnyebbülhetne, megint olyan feladatot kap, amely 
ismét minden idejét lefoglalja. Ugyanakkor ez előrelépést jelent-

het a ranglétrán, így mégsem érdemes rögtön elutasítani.

Skorpió (október 24 – november 22) Bármit kér is valakitől, 
hagyjon neki időt, hogy végiggondolja a dolgot. Semmi nem 
olyan egyszerű, mint az első körben látszik, ezt Önnek is be kell 

ismernie. Kérjen időt, hogy átgondolja a következő lépéseit. 

Nyilas (november 23 – december 21) Csak arra vár, hogy jó-
váhagyást kapjon valakitől, azután úgy érzi, készen áll arra, hogy 
véghez vigye a feladatait. Úgy érzi azonban, valaki egyáltalán 

nem tiszteli a szabályokat, és nem ugyanazt a meccset játssza, mint Ön. 

Bak (december 22 – január 20) Olyan célokat jelöljön ki, 
amiket meg is tud valósítani, máskülönben fölöslegesen fá-
rasztja magát, és a csalódás is garantált. Jobban oda kell figyel-

nie arra, mit ad és mit kap, hogy egyensúlyban legyen a mérleg. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Bármennyire is szeretné, 
most nem érkezik senki, aki kihúzná a bajból, a problémáira 
egyedül kell megoldást találnia. Lehet, hogy nem akar észreven-

ni olyan jeleket, amelyek pedig mindenkinek egyértelműek. 

Halak (február 20 – március 20) Izgalmas lehetőséggel ta-
lálja szemben magát, de lehet, hogy a dolog kissé meg is ijeszti. 
Sok mindent kellene hátrahagynia, de sok új dolog is születhet 

az alkalomból. Alaposan gondolja át, mit is szeretne.

FORRÓ NYOMON

Suliváró partit tartottak az Avalon parkban múlt vasárnap dél-
után. A nyári szünet utolsó hétvégéjének bulija kora délután hab-
partival kezdődött. A habtengert ezúttal is tűzoltóautó állította 
elő a kicsiknek a parkolóban, de a felnőttek is láthatóan élvez-
ték a nem mindennapi mulatságot, amelyet már nem először ren-
deztek meg ezen a helyszínen. Ezt követően a Kolompos együttes 
koncertje szórakoztatott.

A hét fotója
BEREGI LÁSZLÓ  

FELVÉTELE

Magyar állampolgársági esküt tett a napokban a miskolci városházán a PannErgy-MVLC két vízilabdázója, Misic Sasa és Milicic 
Milos. – Vannak olyanok, akik nem magyarnak születtek, de sokat tettek a magyarságért – fogalmazott köszöntő beszédében Kriza 
Ákos polgármester. Mint mondta, két olyan fiatalember kapott most állampolgárságot, akik városunkért, a sportért, ezáltal a magyar 
államért is sokat dolgoztak. A játékosok érdeklődésünkre úgy nyilatkoztak, büszkeséggel tölti el őket a pillanat, amely megtiszteltetést, 
ugyanakkor kötelességet is jelent. – Szeretünk itt lenni, szeretjük a várost és mindent megteszünk azért, hogy a klub évről évre egyre na-
gyobb célokért küzdhessen – fogalmaztak.                                                                                                                                       FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜ

Suliváró 
parti

Cinefest versenyfilmek
2

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben a 14. Cinefest Fil-
mfesztivál néhány versenyfilmjének címeit rejtettük el. Kérjük, 
a megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legké-
sőbb 2017. szeptember 20-án éjfélig juttassák el szerkesz-
tőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@
mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők kö-
zött egy-egy 2017-es Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.  

Legutóbbi rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Egyetemi Körcsarnok; 2. Generali Aré-
na; 3. Miskolci Jégcsarnok; 4. Kemény Dénes Uszoda. Nyertesek: Szabó-Sári Anikó, 
Miskolc, Középszer utca, Kállai Klára, Miskolc, Erdélyi u. Gratulálunk, nyereményüket 
postán küldjük el.
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