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JAMESON CINEFEST

Megnyílt az ország  
legnagyobb filmfesztiválja 

SZTÁRVENDÉGEK: 
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Idén Jiří Menzel Oscar-díjas cseh rendező és a Sörgyári capriccio legendás női főszereplője,  
Magda Vášáryová lesznek a Jameson CineFest Filmfesztivál díszvendégei.

Idén is ismert sztárokkal, 
Európa és a világ filmmű-
vészetének legfrissebb, 
legizgalmasabb alkotásai-
val várja a közönséget a Ci-
neFest, Miskolc nemzetközi 
filmfesztiválja. A szervezők 
által bivalyerősnek mi-
nősített versenyprogram 
igazi csemegéket kínál a 
műfaj kedvelőinek, szinte 
minden területen, s nem 
lesz hiány zenés, szórakoz-
tató programokban sem. 
Cinefest - minden, ami 
mozgókép az ország legna-
gyobb filmfesztiválján! 
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Bulizzunk együtt a Népkertben! 



Életműdíj Jiří Menzelnek, Európa-díj Magda Vášáryovának
Jiří Menzel Os-
car-díjas cseh rende-
ző és a Sörgyári cap-
riccio legendás női 
főszereplője, Magda 
Vášáryová a 14. 
Jameson CineFest 
Miskolci Nemzet-
közi Filmfesztivál 
díszvendégei.

A Cinefest, Ma-
gyarország vezető 
filmes rendezvénye 
2017. szeptember 8-tól 17-ig 
várja a közönséget. A fesztivál 
nyitófilmje szeptember 8-án 17 
órakor (lapzártánk után) a Sör-
gyári capriccio volt – a rende-
ző, Jiří Menzel és a főszereplő, 
Magda Vášáryová jelenlétében. 
Az Oscar-díjas 
rendező élet-
műdíjat kap 
Miskolcon, a 
legendás szí-
nésznő és dip-
lomata Vášá-
ryová pedig a 
ny itóünnep-
ségen átvette 
a Jameson Ci-
neFest tavaly 
alapított Euró-
pa-díját.

Menzel az európai filmmű-
vészet egyik legjelentősebb 
alakja. Már első filmje, a Szi-
gorúan ellenőrzött vonatok 
Oscar-díjat nyert 1968-ban. 
Az egy évvel az Oscar-díj után 
készült Pacsirták cérnaszálon 

húsz évre dobozba került, hogy 
aztán az 1989-es Berlini Film-
fesztiválon, példátlan módon a 
fesztivál történetében, elnyerje 
az Arany Medvét. 

„Gyönyörű, gyönyörű, gyö-
nyörű. Ezt nevezem eredeti, 

nagy humor-
nak!” – írta 
Milan Kun-
dera Menzel-
nek az Őfel-
sége pincére 
voltam című 
film premi-
erje után. A 
film 2006-
ban több mint 
egymillió né-
zőt vonzott 
a mozikba a 

tízmilliós Csehországban és 
ez volt a rendező hatodik Hra-
bal-adaptációja. Filmjeiben 
kivételesen játszik egymásba 
a komédia, a tragédia, az ér-
zelmesség, a finom humor és 
az irónia – ami csak a legna-

gyobbak sajátja. A 
Szeszélyes nyár, a 
Hóvirágünnep, az 
Oscar-jelölt Az én 
kis falum, az Iván 
Csonkin legendás 
rendezője számos 
filmben – köztük 
több magyarban – 
játszott is és szín-
házi tevékenysége is 
kimagasló.

A Sörgyári capric-
cio női főszereplője, 

Magda Vášáryová 19 évesen 
játszotta el a Markéta Lazaro-
va című cseh film főszerepét. 
A majdnem három órás film-
eposzt azóta a nemzetközi 
szakkritika és filmtörténet-
írás a 60-as évek aranykorá-
nak legjobb európai filmjei 
között tartja számon – felújí-
tott kópiájának premierje né-
hány éve igazi szenzáció volt. 
A színésznő nemcsak film-
szerepek tucatjaival vívott ki 

elismerést. A rendszerváltás 
után diplomata- és politiku-
si karrierje egészen a szlovák 
elnökjelöltségig vitte, közben 
pedig volt nagykövet és kül-
ügyi államtitkár is. A számos 
nyelven beszélő, igazi európai 
látókörrel rendelkező művész 
és politikus Juliette Binoche 
2016-os díjazása után nyeri 
el a Jameson CineFest Euró-
pa-díját.

Az ősz, itt Miskolcon egyet 
jelent a narancssárga faleve-
lekkel az Egyetemváros pad-
jai körül, a talpunk alatt zör-
gő avarral Lillafüreden, az 
arcunkat csípő szellővel, ami-

kor kilépünk a lakás ajtaján. 
Ebben az évszakban a legkel-
lemesebbek a séták Tapolcán, 
valamint ekkor válik a leg-
jobb selfiezős helyszínné a 
fákkal tarkított avasi lépcső-

sor. S persze nem utolsósor-
ban: a négy évszak közül ez 
az egyetlen, amikor a sör ked-
velői és a zenei élet rajongói 
egy fesztivál keretein belül 
találkozhatnak: ha ugyanis 

szeptember, akkor Miskolcon 
jön a Sörfesztivál!

– A háromnapos zenei re-
pertoár ezúttal sokkal in-
tenzívebb lesz, mint koráb-
ban – mondta el lapunknak 
Schmidl Péter, a fesztivál 
egyik főszervezője. A szep-
tember 8-ai, pénteki, nyitó 
nap programja valóban fiata-
losra sikerült, szombaton az 
Animal Cannibals vezényle-
tével, egy valódi osztálytalál-
kozós buliba csöppenhetünk, 
vasárnap pedig valamivel 
rockosabbra vesszük a figurát 
– tette hozzá.

Scmidl Péter kiemelte, 
hogy a Saragossa Band ép-
pen most ünnepli 40. szüle-

tésnapját. Európai turnéjuk 
egyik állomásaként érkeznek 
szombaton Miskolcra, ahol 
egy másfél órás koncerttel 
szeretnék megünnepelni ezt 
a kerek évszámot, együtt a 
közönséggel.

Ocho Macho, Kowalsky 
meg a Vega, Punnany Mas-
sif… a fellépők színes tárháza 
a bizonyíték arra, hogy a Sör-
fesztivál kortalan. Itt minden 
korosztály megtalálhatja a 
kedvére való zenét, kikapcso-
lódást. Gyere el te is, jöjjön el 
Ön is a Népkertbe, bulizzuk 
át együtt a hétvégét Miskolc 
belvárosában.

A népkerti előkészületek 
már napokkal korábban el-

kezdődtek: felkerültek a fákat 
tarkító lámpák, amelyek fé-
nyükkel szinte belekiabálják 
az ember arcába: Helló Mis-
kolc! Készen állsz az ősz leg-
sörösebb fesztiváljára? Akkor 
kapd össze magad, mert pén-
teken indul a Miskolci Sör-
feszt!

A kézműves sörök szerel-
meseinek üzenem: készítsék 
az ízlelőbimbóikat! Ugyanis 
idén igen sok kézműves sör 
is tiszteletét teszi a miskolci 
fesztiválozó közönség előtt. 
Arról nem beszélve, hogy az 
ez évi fesztiválon kétszer any-
nyi árus kínálja majd porté-
káit, mint tavaly.

MUNTYÁN BERNADETT

Rendezvény
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Miskolci Sörfesztivál: bulizzunk együtt a Népkertben! 

A fesztivál idén is a világ filmművésze-
tének legfrissebb és legszínvonalasabb 
kínálatát hozza Miskolcra: olyan nagyjá-
tékfilmeket, kisjátékfilmeket, dokumen-
tum- és animációs filmeket, amelyeknek, 
mint eddig is, a fesztiválon lesz a ma-
gyarországi premierje.  A nagyjátékfil-
mes versenyprogramban idén is olyan 
alkotásokat válogattak be, amelyek meg-
mutatják, mi történt a mozgóképes vi-
lágban az elmúlt egy évben. Lesz forma-
bontó mű, mint például Bruno Dumont 
a műfajt kvázi megszüntető musicalje, 

a Jeannette, mely Jeanne D’Arc gyerek-
korát mutatja be. Ugyanakkor a Loving 
Vincent című, Van Gogh halálát körül-
járó brit-lengyel koprodukció pedig kü-
lönleges és abból a szempontból is rend-
hagyó, hogy minden egyes képkockája 
egy-egy önálló olajfestmény.  Jonas Car-
pignano a Mediterranea után visszatér a 
CineFestre második nagyjátékfilmjével, 
az A Ciambrával, mely igazi coming of 
age történet – ahogy még sosem láttuk és 
egy különleges spin off is egyben, hiszen 
a korábbi film egyik mellékszereplője ka-

pott egy egész estés filmet. A Safdie test-
vérek akció-őrülete, a Robert Pattinson 
főszereplésével készült Jólét mozivász-
non csak a CineFesten lesz látható mi-
előtt a Netflixen debütálna. Francesca 
Eastwood pedig karrierje eddig legnagy-
szerűbb alakítását nyújtja a Natalia Leite 
rendezte, számos erkölcsi kérdést felve-
tő A bosszú angyalában. Részletes prog-
ram a www.cinefest.hu honlapon, napi 
beszámolók, ajánlók, riportok pedig a 
www.minap.hu hírportálon olvashatók 
a fesztiválról.

Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Jiří Menzel

Magda Vášáryová



Jövőre indulhat az építkezés
Kriza Ákos, Miskolc polgármestere és Rostás László váro-
si főépítész hétfőn helyszíni sajtótájékoztatón jelentette be, 
hogy jövőre elkezdődhet a Diósgyőri vár rekonstrukciójának 
második és harmadik üteme. A beruházás teljes költségve-
tése mintegy 8,5 milliárd forint, a munka a tervek szerint 
másfél-két évet vesz majd igénybe.

Diósgyőr arculatát a 20. 
században döntően a kohászat 
határozta meg, ez azonban év-
tizedekkel ezelőtt megszűnt. 
Így aztán – 
ahogy Mis-
kolc egészének 
– úgy ennek a 
városrésznek 
is új jövőképet 
kellett álmod-
ni. Kriza Ákos 
a vár lovagter-
mében tartott 
sajtótájékozta-
tón kiemelte: el-
döntötték, hogy 
bizonyos funk-
ciókat megerő-
sítenek – ennek j e g y é b e n 
épül például az új stadion. 
Van, amiket fel kell számolni 
– itt elsősorban a számozott 
utcákra, a nyomortelepekre 
utalt a városvezető – és olyan 

is van, amit a 21. századi elvá-
rásoknak is megfelelően újra 
kell gondolni: ilyen a Diós-
győri vár.

Mint elhangzott, a tervta-
nácsi hozzájárulást követően 
a jogerős építési engedélyt is 
megkapták a rekonstrukció 
második és harmadik ütemé-
re. A munka a közbeszerzési 

eljárást követően, a jövő év-
ben kezdődik és várhatóan két 
évig tart. A vár és a környezete 
a tervek szerint eredeti pom-
pájában újul majd meg. 

Miskolc polgármestere el-
mondta, hogy a várrekonst-
rukció első ütemének kö-
szönhetően a korábbi 40 ezres 
látogatószám mára 130 ezer-
re nőtt. A folytatást illetően 

dönteni kellett, 
hogy csupán az 
állagmegóvásra 
töreked nek-e 
ezután, vagy 
a vár egykori 
teljes pompá-
ját visszaad-
ják, a hiteles 
rekonstrukció 
során.

– Megvizs-
gálva a té-
mát, nem 
volt kérdés, 

hogy utóbbi mellett döntünk. 
Visszaépítjük a várat, hite-
les dokumentumok, források 
alapján. A magyar kormány 
kiemelten, jelentős összeg-
gel támogatja a rekonstrukció 

folytatását – hangsúlyozta alá 
Kriza Ákos. Megtudtuk, hogy 
a vár rekonstrukciójára mint-
egy 7,2 milliárd forint áll ren-
delkezésre, további 1,3 mil-
liárd pedig 
a közvetlen 
környezeté-
nek rendbe-
tételére. Így 
uniós, állami 
és pályázati 
forrásból egy 
ös sz e s s égé-
ben 8,5 milli-
árdos projekt 
veheti kezde-
tét jövőre.

Rostás Lász-
ló főépítész a 
rendezvényen ismertette, mi-
lyen változásoknak örülhet-
nek majd a miskolciak és az 
ide érkező turisták, a jelenlegi 
állapothoz képest. A felújítás 
során visszaépítik a délnyu-

gati csonka tornyot, a nyuga-
ti palotaszárnyat valamint az 
ebédlő-palotát. A palotaszár-
nyak és a tornyok pedig ma-
gas-tetős lezárást kapnak. A 

rekonstrukció érinti a külső 
várat is, ahol szintén jelentős 
munkák történnek majd. Ezt 
egészíti ki a vizesárok helyre-
állítása, a hidak rekonstruk-
ciójával. A huszárvár szintén 

kiépül, de lesz királyi kert és 
várrét is Diósgyőrben.

– Megfelelő tudományos 
dokumentációkkal illetve ré-
gészeti leletekkel támasztot-

tuk alá a terveket, 
melyeket széles 
körű szakmai 
eg yeztetéseken 
is megvitattunk. 
Úgy gondoljuk, 
éppen itt az ide-
je felébreszteni 
a Diósgyőri vá-
rat mintegy 300 
éves csipkeró-
z si k a á l mából . 
Az elgondolá-
sunk egyre ko-
molyabb nem-

zetközi visszhangot vált ki 
– mondta el a főépítész, hoz-
zátéve: a vár újjáépítése után 
folytatódnak a régészeti feltá-
rások.

KUJAN ISTVÁN
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Mehetünk és ehetünk! – és bizony ne hagyjuk ki szeptem-
ber 17-én, vasárnap a Miskolci Termelői Napot. Mert mi is 
lehetne felüdítőbb a stresszes szeptemberi iskolakezdés után, 
mint egy kellemes és könnyed séta a helyi termelők színes, il-
latos, étvágygerjesztő és ellenállhatatlan portékái között.

Mi is vár ránk? A jól ismert 
és megszokott minőség, ami 
a finom kézműves élelmisze-
reket és termékeket illeti. Egy 
közösség, ahol mindig van 
ismerős, hiszen ők is – egyre 
többen – az asztalra való fi-
nom falatokat, valamint szép-
séges portékákat keresik és vá-
sárolják.

A szeptemberi Miskolci 
Termelői Nap az Európai Mo-
bilitási Hét idejére esik, ezért a 
közlekedés, a közlekedésbiz-
tonság, az alternatív közleke-
dés és a környezettudatosság 
témakörei kerülnek előtér-
be. Lesz közlekedésbiztonsá-
gi játszóház és kültéri bringa-
pályák. Kerékpáros riksák 
járják majd a belváros egy sza-

kaszát, akikkel igazi különle-
gesség lehet egy városi túra. 

Délelőtt 10 órától a Perecesi 
Bányász Fúvószenekar gon-
doskodik a zenei hangulat-
ról. Civil szervezetek közül a 
Napraforgó Egyesület mutat-
kozik be: óriás jengát hoznak! 
De lehet majd a sátrukban 
festeni, rajzolni és újrahasz-
nosítható anyagokból játéko-
kat készíteni. Jelen lesz a ren-
dezvényen – nem először – az 
Észak-Magyarország Flórája 
Faunája Alapítvány klímajá-
tékkal, kóstoltatással és hely-
ben sütött őszi finomságok-
kal. Mehetünk? Naná! – a 
fentiek után mindenképpen 
szeptember 17-én az Erzsébet 
térre.

Mehetünk! –  
a termelői napra

Szeptember 8-án és 9-én ne-
gyedik alkalommal rendez 
a megyei kormányhivatal és 
a városi önkormányzat köz-
foglalkoztatási kiállítást és 
vásárt Miskolcon. 

Az idei kiállítás különleges-
sége, hogy megyénk települé-
sein kívül Heves megyéből és 
Szabolcs-Szatmár-Beregből is 
érkeznek kiállítók. A rendez-
vényen 95 település 99 kiállí-
tóval vesz részt.

A mezőgazdasági áruk 
mellett az érdeklődők talál-
kozhatnak matyó népmű-
vészeti termékekkel, dísz-és 
használati tárgyakkal, kültéri 
bútorokkal, gyógynövények-
kel, ajándéktárgyakkal, tész-
takészítőkkel, szőttes-és fo-
nott árukkal, seprűkötőkkel, 
saját gyártású betonelemek-
kel, varrodai termékekkel és 
faipari elemek gyártóival. A 
rendezvény ideje alatt a járá-

sokból érkező amatőr művé-
szeti csoportok a Szent István 
téri nagyszínpadon mutat-
koznak be.

Demeter Ervin kormány-
megbízott a kiállítás sajtó-
tájékoztatóján elmondta: to-
vábbra is kiemelt cél, hogy 
a közfoglalkoztatásból mi-
nél többen átkerüljenek a 
nyílt munkaerőpiacra. Ehhez 
nyújtanak információkat, ta-
nácsokat egy önálló standon, 
ahol negyven cég 400 állását 
fogják ajánlani. Mint elhang-
zott, tavaly a megyében 37 ez-
ren vettek részt a közfoglal-
koztatásban, idén pedig már 
csak valamivel több, mint 33 
ezren. – Ez azt jelenti, hogy 
sokan kerültek át a munka-
erőpiacra – hangsúlyozta a 
kormánymegbízott. 

Kriza Ákos polgármester 
hozzátette, Miskolcon mint-
egy 1000-1100 közfoglalkoz-
tatott dolgozik. Döntően a 

Városgazda Kft. állományá-
ban, de az egészségügytől a 
kultúráig számos területen 
megtalálhatjuk őket. – Mi is 
azt látjuk, hogy egyre keve-
sebb olyan ember van, akit 
közfoglalkoztatottként tu-
dunk a munkába visszain-
tegrálni. Sokan átléptek már 
közülük a nyílt munkaerőpi-

acra, Miskolcon ez különösen 
jellemző. A megye és Miskolc 
is munkaerőhiánnyal küzd 
– hangsúlyozta Kriza Ákos. 
A kiállításon természetesen 
Miskolc is több standdal kép-
viselteti magát, megjelenik 
például a Diósgyőri vár és a 
Miskolc Bolt is. 

KUJAN I. 

Negyedszer rendeznek közfoglalkoztatási kiállítást Miskolcon

ÉRTÉKET TEREMTETTEK, MOST BEMUTATJÁK

EREDETI POMPÁJÁBAN ÚJUL MEG A DIÓSGYŐRI 
VÁR ÉS KÖRNYEZETE



A Závecz Research Intézet augusztusi közvélemény-kutatása 
szerint az elmúlt három hónapban 24-ről 26 százalékosra nőtt 
a Fidesz támogatottsága a teljes választókorú népesség köré-
ben. Az MSZP támogatottsága ugyanakkor történelmi mély-
pontként is értékelhető, 13-ról 10 százalékra csökkent ebben a 
körben. A Jobbik híveinek aránya változatlanul 13 százalékos, 
DK tábora 4, az LMP-é 3 százalékos. Továbbra is öt párt áll 1 
százalékon: a Momentum, az Együtt, a Kétfarkú Kutya párt, a 
Liberálisok és a Párbeszéd.

A Závecz Research felméré-
se szerint a biztos pártválasztók 
között a Fidesz 43 százalékot ér 
el, a Jobbik 20, az MSZP 17 szá-
zalékos támogatottságot élvez. 
Az elkötelezett és aktív szavazók 
8 százaléka támogatja a DK-t, 5 
százaléka az LMP-t. Az Együtt 
2, a Momentum, a Kétfarkú Ku-
tya párt, a Liberálisok és a Pár-
beszéd 1-1 százalékos. A válasz-
tókorú népesség 32 százaléka 
tartaná jónak, ha a Fidesz ma-
radna kormányon a következő 
ciklusban is. Ennek a 2,6 milli-
ós csoportnak nagy részét a Fi-
desz szavazói adják, 2,1 millióan 
vannak. A kormányváltást aka-
rók teljes tábora valamivel na-
gyobb, de heterogén, a szavazók 
bizonytalanok, választási haj-

landóságuk jóval alacsonyabb, 
mint a kormánypártiaké.

A nyugdíjasoknál is zuhan a 
szocialisták népszerűsége

A Magyar Nemzet a Závecz 
Research szocialisták esélyeit 
is mérő belső közvélemény-ku-
tatását idézve arról adott hírt, 
hogy hatalmasat zuhant az 
MSZP támogatottsága a nyug-
díjasok körében néhány hónap 
leforgása alatt. A lap által kö-
zölt eredmények szerint a mere-
dek esés május óta tart, amióta 
Botka Lászlót a párt kongresz-
szusa hivatalosan is miniszterel-
nök-jelöltnek választotta. – A fel-
mérés adatai azt mutatják, hogy 
májusban, amikor Botka László 
bejelentette, hogy kormányra 

kerülésük esetén visszaadnák a 
13. havi nyugdíjat, a nyugdíja-
sok körében még 31 százalékos 
támogatottságnak örvendhettek 
a szocialisták. Ám azóta hónap-
ról hónapra egyre csökkent az 
MSZP nyugdíjas tábora: június-
ban 28, júliusban 27 százalékon 
állt a párt, augusztusban pedig a 
szavazóknak már csak 20 száza-
léka szimpatizált a szocialisták-
kal – írják.

A Magyar Nemzet által idé-
zett adatok szerint ennél is 
rosszabb eredmények szület-
tek, amikor a 65 év felettieket 
kérdezték. – Ebben a csoport-

ban is májusban voltak a csú-
cson a szocialisták 33 százalé-
kos támogatottsággal. Az azóta 
eltelt hónapok alatt az esés itt 
még szembetűnőbb. Júniusban 
31, júliusban 25 százalékra es-
tek vissza, augusztusban pedig 
már mindössze 19 százalékos 
volt az idős emberek körében 
a támogatottságuk – olvasható.

A több mint tízszázalékos 
zuhanás azért is különösen 
érdekes, mert ez az a korosz-
tály, amelynek körében a Fi-
desz mellett éppen az MSZP 
rendelkezett még jelentős 
szimpatizánsi bázissal. 

Závecz Research: erősödő Fidesz,  
gyengülő MSZP
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Biztos nem én voltam az 
egyetlen, akinek a távozó hol-
land nagykövet, Gajus Schel-
tema körüli botrány kapcsán, 
Ady Endre sorai jutottak eszé-
be. Mint ismeretes, Gajus 
Scheltema a 168 óra hetilapnak 
adott interjújában nemrégiben 
egyebek mellett azt mondta, 
hogy a szélsőséges iszlamisták 
„ugyanolyan elv mentén kre-
álnak ellenséget, mint a ma-
gyar kormány”. Ezt a kijelen-
tést szokták leginkább idézni, 
de a távozó holland nagykövet 
tulajdonképpen az egész inter-
júban a magyar kormány po-
litikáját bírálja. Ultraliberális 
szemszögből, pontosan irányí-
tott, jól kisúlyozott „kérdések-
re” válaszolva. Aztán a cikk 
végén természetesen elmorzsol 
egy könnycseppet a szeme sar-
kában, hogy neki nem úgy ál-
talában a magyarokkal van ám 
baja, az országot tulajdonkép-
pen nagyon szereti, csak hát az 
a fránya kormány… Ezt általá-
ban mindig így szokták, brüsz-
szeli elvbarátaikkal bezárólag, 
jelezvén, hogy teljesen hülyének 
néznek minket. Még ráadásul. 

Nos hát nem vagyunk azok. 
Kezdhetnénk onnan, hogy egy 
ország kormányának az ösz-
szetétele mindig a népakarat 
kifejeződése: általában az ala-
kít kormányt, aki a válasz-
tásokon parlamenti többség-
hez jut. Ezt nyilvánvalóan ők 
is tudják, szóval balliberális 
őkelmék igazából a makacsul 
Fidesz-támogató, rebellis ma-
gyar választókat gyűlölik ám 
(nem kicsit, nagyon!) csak hát 
ezt sem nem komilfó, sem nem 
célszerű nyíltan megmondani. 

Nyilván nehéz róla leszokni, 
de lassan már szinte groteszk-
be megy át, hogy bizonyos kö-
rökben még mindig olyannak 

szeretnének minket látni – és 
láttatni – ahogyan Ady írta az 
egyik versében. „Betyár urai 
így nevelték, / Nem rúg vissza, 

csak búsan átkoz/ S ki egyszer 
rugott a magyarba, /Szinte 
kedvet kap a rugáshoz”.

Hát a magyar kormány 
most visszarúgott – jó alapo-
san – megy is a jajgatás Brüsz-
szeltől Bélapátfalváig, hogy 
már megint „távolodunk Euró-
pától”. Hát nyilván… Azért kí-
váncsi lennék, hogy azokban a 
nyugati országokban, amelye-
ket a liberálisok előszeretettel 
azonosítanak „Európával”, va-
jon hány kormány állná meg 
szó nélkül, ha terroristákkal 
állítanák párhuzamba? A ma-
gyar kormány erején felül pró-
bál megtenni mindent, hogy 
feltartóztassa a migránsözön-
nel együtt érkező radikáliso-
kat, potenciális vagy már ki-
képzett terroristákat. Szemben 
egyes nyugati vezetőkkel, aki-
ket tagadhatatlan felelősség 
terhel azért, hogy az iszlám ra-
dikálisok gyakorlatilag azt csi-
nálnak náluk, amit akarnak. S 
a kvótával most minket is bűn-
részessé akarnak tenni a saját 
elhibázott politikájukban.

Gajus Scheltema úr ponto-
san tudta, hogy ostobaságo-
kat beszél – tulajdonképpen 
eredeti gondolata sem volt, a 
Soros-féle reguláris bandéri-
umok szólamait mantrázta 
– csak hát „kedvet kapott a 
rugáshoz”, mint ahogy nyil-
ván az sem véletlen, hogy a 
hasonló tőről fakadó 168 órá-
ban jelent meg az interjú. 

Általában megfigyelhe-
tő mostanság egyfajta mód-
szerváltás az ellenzéki kom-
munikációban. Mivel a 

közvélemény kutatási ada-
tokból is pontosan látják, 
hogy az, amit ők mondanak, 
már nagyon hiteltelen a ma-
gyar társadalomban, mások-
kal próbálják kimondatni 
a saját véleményüket.  Erre 
hajlandó, külföldi politiku-
sokkal, jó arcú, egykori ke-
reszténydemokratákkal, stb. 

Szakmai érvek szinte már 
nincsenek is azon az oldalon, 
viszont hogy a nívótlan acsar-
kodás milyen vicces szintre ké-
pes süllyedni, azzal épp a na-
pokban szembesültem. Van a 
HírTV-ben egy Szabadfogás 
című műsor, ami kicsit a né-
hai Heti Hetesre hajaz. Az 
alapszisztémát tekintve ott ül 
hat vendég, akik közül öten 
– az anarchokommunistától 
a jobbikosi képviselőig – ká-
nonban szidják a kormányt, s 
néha meghívnak valaki olyat 
is, aki meg dicsérné, ha túl bír-
ná őket kiabálni. 

A ballib team állandó tag-
ja Konok Péter történész is, 
aki az egyik legutóbbi adás-
ban folyamatosan azzal volt 
elfoglalva, milyen „snasszul” 
öltöztek fel a kormánytagok 
a kötcsei polgári piknikre. 
Ez szerinte mindent elárul. 
(?) Tény és való, egy piknik-
re általában ritkán mennek 
szmokingban az érintettek – 
na de hogy épp Konok Péter 
mond ilyeneket, az átmeneti 
jókedvre hangolt. 

Aki esetleg nem ismerné: 
képzeljünk el egy 50 körüli, 
testes férfiembert, őszbe csa-
varodott, bozontos szakállal, 
hátközépig érő, többnyire ló-
farokban hordott hajzattal. 
Mindehhez Konok úr fülbe-
valót visel, valamint a jelzett 
adásban egy olyan sötét ing 
volt rajta (viszont hófehér pál-
mafa-mintákkal), amelyet egy 
normálisabb kínai boltban is 
csak a láda legaljáról lehet elő-
turkálni. Komolyan mondom, 
ha meglátnám így egy népker-
ti padon üldögélni, adnék neki 
egy kis aprót kenyérre. 

Mindegy, ízlések és pofo-
nok nyilván különbözőek, az 
a nonszensz, hogy ezek a bal-
liberális megmondók folya-
matosan a kormányt vádol-
ják „gyűlöletkeltéssel”, holott 
azt a gyűlöletet szinte fizi-
kális képtelenség felülmúlni, 
mint amivel ők viseltetnek a 
kormány iránt. Úgy hírlik, az 
LMP már egyenesen a balol-
dali gyűlöletkampányok régi 
nagy mesterét, Ron Werbert 
szerződtette – érdekes csapat 
lesznek Szél Bernadettel, illet-
ve a jóravaló Hadházy Ákos-
sal, aki továbbra sem haj-
landó lemondani arról, hogy 
hetente 3-szor 4-szer leleplez-
ze az évszázad korrupcióját. 
Nekem valahogy egyre jobban 
Don Quijote jut eszembe erről 
a derék emberről – valameny-
nyire dizájnban is hozza a fi-
gurát – s most majdnem azt 
írtam, hogy Kálmán Olgában 
pedig megtalálta az ő Dulci-
neáját, de az mégis túlzás len-
ne… Inkább zárjuk ismét egy 
Neoton-refrénnel, nem min-
den tanulság nélkül: „Don 
Quijote, Don Quijote, /Minek 
álmodni, ha ébren is jó?”

SZEPESI SÁNDOR

DON QUIJOTE

A szerkesztőtől

Kovács László önkormányzati képviselő utcafó-
rummal egybekötött burgonyavásárt rendez szep-
tember 15-én, pénteken 12 órától a Batsányi utcai or-
vosi rendelő parkolójában, 16 órától a Hegyalja u. 15. 
sz. melletti parkolóban, valamint szeptember 18-án, 15 órától a 
Hegyalja - Hóvirág utcák sarkán, a Kő ABC-nél.  

Katona Ferenc önkormányzati képviselő utcafó-
rummal egybekötött burgonyavásárt rendez szep-
tember 15-én, pénteken 15 órától a selyemréti te-
hetséggondozónál. 

UTCAFÓRUMOK

Soós Attila, a Fidesz miskolci 
képviselő csoportjának vezetője 
érdeklődésünkre úgy nyilatko-
zott: a Fidesz markáns, torony-
magas vezetése egyértelműen 
annak köszönhető, hogy a kor-
mányzó párt betartja az ígéreteit. 
Ezt látják az emberek, az életszín-
vonal emelkedését saját lakó-
környezetükben is érzékelhetik. 
- Egyre többen ismerik fel, hogy 
egy országot, egy várost lehet úgy is vezetni, hogy az ígért 
vállalásokat betartják a vezetők, s közben meg is kérdezik 
az emberektől, mire van szükségük. A baloldalba vetett bi-
zalmat aláásta, hogy ígéretekből több volt, mint eredmé-
nyekből. De a mostani napi politikájuk is visszariasztja az 
embereket; acsarkodnak, megosztottak és bár a győzelem-
től még messze állnak, már most marakodnak a koncon. A 
Jobbik pedig meghasonulni látszik önmagával, a korrekt-
ség és a cukiság oltárán feláldozzák a vélt értékeiket. Eh-
hez hozzájött annak a kommunikációja, hogy mit gondol-
nak a nyugdíjasokról – fogalmazott Soós Attila. 

Simon Gábor, a Magyar Szoci-
alista Párt miskolci elnöke meg-
keresésünkre úgy fogalmazott, ő 
elsősorban nem a közvélemény 
kutatásokkal, hanem a helyi 
ügyekkel kíván foglalkozni. Pél-
dául a közlekedési vállalat anyagi 
helyzetével, azzal, miért nem volt 
nyitva a diósgyőri strand, illetve 
hogy hagyják a helyén ifjúsági és 
szabadidő központot. – Vélemé-
nyem szerint a helyi ügyek fontosabbak a közvélemény-ku-
tatásoknál – nyilatkozta a politikus. 

Jakab Péter, a Jobbik országos 
szóvivője, Borsod megyei alelnöke 
úgy vélte, a kutatási eredmények-
ből is az látszik, hogy a társadalom 
elsöprő többsége kormányváltást 
akar. – A legerősebb ellenzéki párt 
stabilan a Jobbik, a baloldal pedig 
teljesen szétesett. Az, aki kormány-
váltást akar, pártszimpátiától füg-
getlenül a Jobbikra fog szavazni. A 
Fidesz is tudja ezt, pontosan ezért 
támadnak bennünket nap, mint nap, most már telefonon is 
hívogatva a nyugdíjasokat. Ebből a szempontból a Fidesz vi-
selkedése a leghitelesebb közvélemény-kutatás: akit támad-
nak, attól félnek. Ez pedig a Jobbik – fogalmazott a politikus. 

Tompa Sándor, a Demokra-
tikus Koalíció miskolci elnöke, 
a párt országos tanácsának tag-
ja a felmérésről úgy nyilatkozott, 
a DK eredményét a következetes, 
világos, a problémákra fókuszáló 
programnak köszönhetik. – Ez és 
az országjárások, lakossági fóru-
mok azt eredményezték, hogy sta-
bil, biztos politikai erő lesz a DK a 
következő parlamentben. És bár vallom, hogy nem a közvé-
lemény-kutatásokat, hanem a választásokat kell megnyerni, 
azért ezek is megerősítik számomra: kormányváltó hangu-
lat van hazánkban, de nem mindenki foglal állást, amikor 
kérdezik vagy nem mindenki megy el szavazni. A Fidesznek 
van egy stabil 1,5-2 milliós magja, a stratégiájuk az, hogy ezt 
megtartsák. Az ellenzék felelőssége a bizonytalanokat arra 
bírni, hogy fejezzék ki véleményüket – hangoztatta az ellen-
zéki vezető.

Politikusi vélemények



Szeptember 10-én, 17 órától, 
a Miskolc Televízió HívőSzó 
című műsorában a diósgyőri 
római katolikus templom 
Mária búcsúját közvetítik, 
felvételről.  A szentmisét be-
mutatja Maksó Péter újmisés 
káplán. 

Miskolc és Diósgyőr 1550 
körül protestáns lett, 1577-
ben Diósgyőrben még refor-
mátus eklézsia volt. Miután 
a reformátusok kivonultak a 
templomból a római katoli-
kus egyház megkezdte az új-
jáépítését. A felújítás 1743-tól 
1752-ig tartott, a templom fel-
szentelését 1753-ban Barkóczy 
Ferenc, egri megyéspüspök 
végezte, Szűz Mária nevére.

 A Róm. Kat. Plébániai Hiva-
tal anyakönyvének első olda-
lán található latin nyelvű beírás 
magyar fordítása a következő: 
„Az egyházi anyakönvet meg-
nyitották 1737-ben, mely kirá-
lyi vidék volt, Diósgyőr község-
ben június 1-jén, főtisztelendő 
Gallovics János, a helység első 
plébánosa által, amelyet bemu-
tattak a nagyon tisztelt híres 
szepesi kamarának a plébániai 
alapítására a fent írt év május 
14-én és hitelesítése megtörtént 
főtisztelendő Deák Ferenc úr 
által, aki egri kanonok volt és a 
katedrális vice archidiakónusa. 
A leányegyházközségek: Kis-
győr, Varbó, Parasznya, Rados-
tyán, Bábony, Kápolna, Hámor 
és Hutta.”

A Diósgyőri Egyházközség 
összefüggésbe hozható a ko-
ronauradalom jelenlétével. Az 
uradalom birtokosai között 
ott találjuk 1735-ben Zatu-
reczky Lászlót, aki papi ember 
volt. A reformáció előretöré-
sével szemben a római kato-
likus vallás gyakorlása és a 
lelkigondozás szervezettebbé 
tétele végett létrehozta a plé-
bánosi állást és a plébániai hi-
vatalt.

A templom bejárata nyugat-
ra néz, szinte háttal a város-
nak. Ennek az az oka, hogy a 
település a templomtól nyu-
gatra alakult ki. A főoltár képe 

Szűz Máriát ábrázolja koroná-
val a fején, jobb oldalán a kis 
Jézussal, amint egyik kezével 
egy gömböt nyújt édesanyjá-
nak. Mária képe van a plébá-
niahivatal pecsétjén is. Diós-
győr címere szintén a templom 
védőszentjének képét ábrá-
zolja, tehát már a reformáció 
előtt is a város címere volt s 
csak tovább használták. 

A templomnak három mel-
lékoltára van, szószéke és a 
karzaton az orgona. Nagyon 
régi műemléke a pálosok ál-
tal a XIII. században készített, 
fából faragott Szűz Mária szo-
bor, mely kb. egy méteres, ez 

egy üvegszekrényben látható. 
A templomhajóban a bejárat 
jobb oldalán egy barlangszerű 
kiképzésben szintén egy Szűz 
Mária szobor van, melyet Vi-
dinszky László, diósgyőri 
kántortanító építtetett hálából 
gyermeke súlyos betegségéből 
való felgyógyulása emlékére. 

A templom külső főbejáratá-
nak ajtaja felett lévő kőtábla 
latin szövegű feliratának for-
dítása így hangzik: „A templo-
mot 1743-1752 között újították 
fel Almássy János és Fay Lász-
ló bőkezűségéből. Felszentelé-
se 1753-ban, Barkóczy Ferenc, 
egri megyéspüspök végezte.”

Vasárnap, szeptember 10-én 
lesz a diósgyőri plébániatemp-
lom Mária neve búcsúja. Az 
ünnepi menet a diósgyőri or-
szágzászlótól indul fél 10-kor, 
a szentmise 10 órakor kezdő-
dik, melyet Maksó Péter káp-
lán mutat be. Ezen a napon a 
fél 9 és fél 12 órai szentmisék 
elmaradnak. Kedden, 12-én, 
Szűz Mária neve napján egész 
napos szentségimádás lesz a 
templomban. P. Csókay Ká-

roly SJ papságának 60. évfor-
dulója volt július 30-án. Az 
ünnepi gyémántmise szep-
tember 10-én, vasárnap 11.30 
órakor kezdődik az Avas-dé-
li Isteni Ige templomban, és 
ezen a napon 18 órakor mu-
tatja be itt első szentmiséjét P. 
Petrovich László SJ. Szeptem-
ber 13-án, szerdán 18 órától a 
Miskolci Ökumenikus Egye-
temi Lelkészség szervezésé-
ben Ki vagyok én? – Kicsoda 

Isten? címmel Hodász András 
atya tart előadást az egyetem 
III-as előadójában. Szeretet-
tel várják az érdeklődőket! A 
nyitott templomok éjszakáján, 
jövő szombaton, a mindszen-
ti templomban Kodály-kon-
certet rendeznek 19.30 órai 
kezdettel. A Martin-kertvá-
rosi Jézus Szíve templomban 
szeptember 16-án, szomba-
ton, 18–22 óra között az aláb-
bi programok lesznek. 18 óra: 

szentmise, melyet Tóth István 
plébános mutat be. Közre-
működik a Vándorok Junior 
Együttes. 19 órától a Fatima 
csodája című filmet vetítik, 
utána ima a magyar nemzet 
lelki megújulásáért. Közben 
agapé és beszélgetés a temp-
lomkertben. A millenniumi 
teremben mocorgós szentmi-
sét mutatnak be szeptember 
17-én, vasárnap, 16 órai kez-
dettel.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

„Uram, jöjj alá az én hajlékomba…”:  
A diósgyőri római katolikus templom
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Harmadik alkalommal adott otthont a napokban Miskolc, 
a Kárpát-medencei református tanévnyitónak. Több mint 
125 református köznevelési intézmény képviselői gyűltek 
össze Erdélyből, Kárpátaljáról és az anyaországból hogy ál-
dást kérjenek a tanév kezdetén.

Csomós József püspök ün-
nepi igehirdetése után Szűcs 
Endre, igazgató tanácsi el-
nök tartott köszöntő beszédet. 
Mint mondta, megtiszteltetés 
számukra, hogy immáron har-
madik alkalommal szervezhe-
tik az évnyitót. A Tiszáninne-
ni Református Egyházkerület 
fenntartásában tizennégy re-
formátus köznevelési in-

tézmény és egy felsőoktatá-
si intézmény működik, így a 
legnagyobb református intéz-
ményrendszert fenntartó kö-
zösség vagyunk – tette hozzá. 
Ábrám Tibor, főgondnok az 
intézmények összetartozását 
hangsúlyozta. Kiemelte, hogy 
idén – a reformáció kezdeté-
nek 500. emlékévében – a re-
formátus intézményekben 

Kárpát-medence szerte közel 
400 épület népesül be ezek-
ben a napokban ismét fiatalok-
kal, több mint 75 ezren kezdik 
meg, vagy folytatják itt felké-
szülésüket az életre.

A tanévnyitón átadták 
a Makkai Sándor-díjakat. 
Az elismerést, minden év-
ben három pedagógus kapja, 
köztük egy határon túli. Az 
oktatásügyi bizottság idén 
Nagyné Bódor Katalint (Mis-
kolc), Wrábelné Hadházy Ju-
ditot (Budapest) és Kovács 
Irént (Zilah) javasolta az elis-
merésre.

Kárpát-medencei és Országos Református Tanévnyitó Miskolcon

Szeptember 7-én az ITC 
székházban tartotta tisztújí-
tó és országos küldöttválasztó 
taggyűlését a Fidesz miskolci 

szervezete. Mint megtudtuk, 
a párt helyi elnökségében nem 
történt változás. Egyhangú sza-
vazás mellett, a Fidesz miskolci 

szervezetének elnöke továbbra 
is Sebestyén László maradt, al-
elnökök: Csöbör Katalin, Kriza 
Ákos és Zsiga Marcell.

Szeptember 11-én, 12-én és 13-án – a Miskolci Egyetem 
tanévkezdéséhez igazodva – rásegítő 29-es autóbusz indul 
07:24-kor az Avas kilátó végállomástól. A Miskolci Egye-
tem könnyen megközelíthető a 12-es, 22-es, illetve az ME 
jelzésű járatokkal, továbbá reggeli és délutáni órákban 
a 2-es, 20-as és 29-es autóbuszokkal. Az Egyetemvárost 
érintő indulási időpontok a menetrendkönyvben aláhú-
zással szerepelnek a 2-es és 29-es, bekeretezéssel a 20-as 
autóbuszok esetében.

Az útépítés ideje alatt 
2017. szeptember 11-én az 
első járat indulásától, 2017. 
szeptember 18-án az utol-
só járat indulásáig nem lesz 
használható a Felsőzsolca 
város belterületén találha-
tó Hősök tere megállóhely 
pár, valamint a Kassai utca 

be irányú (Miskolc, Búza 
tér felé kialakított) autó-
busz-megállóhely. Az ideig-
lenes forgalomterelésű útvo-
nalon közlekedő MVK Zrt. 
járatok menetideje a meg-
hirdetett menetrendtől eltér-
het 2-4 perccel, ezért kérjik, 
hogy vegyék figyelembe az 

ideiglenes terelt útvonalra 
meghirdetett letölthető, köz-
zétett és kifüggesztett me-
netrendi információkat.

2017. szeptember 9-én, 
szombaton reggel 08:00-tól 
várhatóan 17:00-ig aszfalto-
zási munkálatok miatt a vil-
lamossínre terelik a közúti 
forgalmat a Győri kapuban 
a Károly utca–Thököly utca 
között. A munkaszervezés 
szerint először a Tiszai-pá-
lyaudvar irányában, majd az 
Újgyőri főtér felé zárják le az 
útszakaszt, ezért az 1-es vil-
lamos közlekedésében né-
hány perces késések egész 
nap előfordulhatnak.

Rásegítő autóbusz indul  
az egyetemi tanévkezdéskor

Tisztújító és küldöttválasztó  
taggyűlés a miskolci Fidesznél



Idén is megrendezték Pere-
cesen a hagyományos bá-
nyásznapot. A szervező Új 
Bányamécs Baráti Kör Egye-
sület számos szórakoztató 
programmal várta szombat 
délután az érdeklődőket.

A hagyományoknak meg-
felelően, idén is koszorúzás-

sal tisztelegtek az emlékhe-
lyeknél, s köszöntő beszédek 
hangzottak el.

Varga László országgyűlé-
si képviselő egyebek mellett el-
mondta, sok borsodi családhoz 
hasonlóan az ő felmenői között 
is volt bányász. Tudja, milyen 
kemény élet volt ez, és milyen 
komoly hagyományai vannak 

ebben a térségben. A képviselő 
köszönetet mondott mindazok-
nak a szervezőknek, szakmai és 
civil szervezeteknek, akik ma is 
őrzik a bányászat több évszáza-
dos hagyományait. 

Kiss János alpolgármes-
ter kiemelte, Pereces minden 
évben tiszteleg a hagyomá-
nyok előtt. – Tiszteleg saját 

múltja, történelme, kultú-
rája és értékrendje előtt. Fő-
ként azonban a tisztességes 
és kemény munka előtt tiszte-
leg. Az előtt az időszak előtt, 
amikor a világ úgy volt felé-
pítve, hogy volt becsülete a 
munkának. Perecesen pedig 
mindig voltak, akik a világ-
nak ezt az üzenetét és taní-
tását komolyan vették. Kiss 
János hozzátette: ez a tisztel-
gés ugyanakkor egy általános 
értékrendnek is szól, melynek 
az a fő kérdése: élhetjük-e úgy 
a jövőnket, hogy teljes egészé-

ben elfelejtjük, megtagadjuk 
a múltunkat? Megtehetjük-e 
azt, hogy feladjuk a kultú-
ránkat, nyelvünket, hitünket, 
törvényeinket? Ez ma egy na-
gyon fontos európai kérdés.

– A jelenlegi vezetők nem 
képesek eldönteni, melyik utat 
járja Európa. Azt gondolom, ez 
a mai ünnep is, amit a perecesi 
közösség létrehozott, megadja 
erre választ. S azt üzeni mind-
nyájunknak, hogy ez a hajdani 
kis bányászfalu, gondolkodás-
ban megelőzi a nagy Európát – 
zárta szavait Kiss János.

Pakusza Zoltán önkor-
mányzati képviselő beszédé-
ben az egyre bővülő perece-
si kulturális rendezvényekre 
hívta fel a közönség figyel-
mét. A zenés, táncos, szóra-
koztató programok között 
szerepelt hastánc-bemutató, 
nótázás Újvári Marikával, 
jelen volt a Miskolci Elvis, 
valamint Baby Gabi is. Kiss 
Csaba és Barátai rock-zene-
kar fellépését követően, este 
tűzijátékkal zárult az ese-
mény.

MUNTYÁN BERNADETT

Miskolcon is több ezer diák kezdte meg szeptember 1-jén a 
tanulmányait. Főleg a reggeli órákban 7-8 óra között nagyon 
sokan közlekednek az iskolák környékén, ami fokozott fi-
gyelmet kíván az autósoktól, hiszen a nyári szünet hónapjai-
ban elszoktak ettől. 

A gyerekek biztonságára 
egy hónapon keresztül fo-
kozottan vigyáznak a pol-
gárőrök és a rendőrök számos 
helyen, így az Avas 3-as ütem-
ben is. Fodor Zoltán, a város-

rész önkormányzati képvi-
selője elmondta,  a Klapka 
és Pattantyús utakon is több 
oktatási intézmény található. 
Itt, a gyalogátkelő-helyeknél 
minden reggel az Avasi Pol-

gárőr Egyesület és a rendőr-
ség munkatársai vigyáznak a 
gyerekek biztonságos áthala-
dására.

Ugyanakkor nagy felelős-
ség hárul az autóvezetőkre is, 
hiszen fokozott óvatossággal 
kell megközelíteniük az isko-
lák környékén található zeb-
rákat. Az önkormányzati kép-
viselő kiemelte, a rendőrök és 
a polgárőrök tevékenységének 

köszönhetően, az elmúlt évek-
ben nem történt személyi sé-
rüléssel járó baleset ebben az 
időszakban. Fodor Zoltán to-
vábbra is arra kéri a vezető-
ket, ne csak az iskolakezdés 
hónapjában, hanem azután is 
figyelmesen közlekedjenek, 
hiszen mindig lehetnek szele-
burdi gyerekek, akiknek a vi-
selkedése sajnos sok esetben 
kiszámíthatatlan.
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Egy hét alatt elkészült egy 
újabb járdaszakasz aszfal-
tozása, emellett a lépcsők 
felújítása is megtörtént 
a Mikes Kelemen utcán, 
amelyről így elmondható, 
hogy teljes hosszában meg-
újult.

Eperjesi Erika elmondta, 
most egy 120 cm széles, 130 
méter hosszú járdaszakaszt 
aszfaltoztak le, emellett a 
lépcsők rekonstrukciója is 
megtörtént a páros házszá-
mú oldalon. Korábban már 
helyreállították az úttest 
egy jelentős részét, a mos-
tani beruházással pedig el-
mondható, hogy a Mikes 
Kelemen utca teljes hosz-
szában megújult. A koráb-
bi aszfaltozásra 30 milliót 
fordítottak a miskolci út-
felújításokra elkülönített, 1 
milliárd forintos állami tá-
mogatásból. Eperjesi Erika 
saját keretéből is hozzájá-

rult az akkori felújítás költ-
ségeihez, mint ahogyan a 
mostanihoz is.

A jelenlegi beruházás 
költsége bruttó 3 millió fo-
rint. A képviselő elmondá-
sa szerint nagy szükség volt 
erre a helyreállításra, folya-
matos problémák adódtak 
itt a közlekedéssel.  Eperje-
si Erika az Aulich utcai ját-
szótér fejlesztéséről is be-
számolt, s reményét fejezte 
ki, hogy a játszóvár, mint új 

elem rendkívül fontos lesz 
majd a környékbeli gyer-
mekek életében. A beruhá-
zásra szánt összeg 1 millió 
800 ezer forint volt, a ját-
szótér a napokban készült 
el. – A Soltész Nagy Kál-
mán utcai buszmegálló fel-
újítása most zajlik, emellett 
a 165. szám előtti járda ja-
vítása és a vízelvezetés ki-
építése is folyamatban van 
– tájékoztatott az önkor-
mányzati képviselő.

Két új játszóteret is birtokba 
vehettek a napokban a diós-
győri gyerekek. Az egyiket 
a Táncsics térnél, a másikat 
a Kuruc utcán. A több mint 
hárommillió forintos be-
ruházást Novák Józsefné, a 
terület önkormányzati kép-
viselője finanszírozta.

Elsőként az óvodások pró-
bálhatták ki az új játszótere-
ket, melyek egyebek között 
csúszdát, hintát és homoko-
zót is kaptak. Sőt, a Kuruc 
utca 49. előtti teret körbe is 

kerítették, a nagyobb bizton-
ság érdekében. Innen az ár-
nyékot adó fát sem vágták ki, 
amit Novák Józsefné külön 
megköszönt a kivitelezőnek, 
a kulcsok átvételekor.

– Ötvenéves játékokat cse-
réltünk le, helyettük új, eu-
rópai uniós előírásoknak is 
megfelelő játszóterek épül-
tek – hangsúlyozta az ön-
kormányzati képviselő, aki a 
jövőben még több ilyen teret 
szeretne létesíteni a gyerme-
keknek. – A jövőben szeret-
nék még több ilyen átadót, 
amennyiben a pénzügyi 
helyzet is engedi. Sajnos több 
tíz év elmaradását nem lehet 
egyik napról a másikra meg-
változtatni – fogalmazott 
Novák Józsefné.  A beruhá-
zás a két helyszínen 3,3 millió 
forintba került, a játszótere-
ket hulladékgyűjtőkkel és pa-
dokkal is ellátták.       TÓTH M. 

„Ez a hajdani kis bányászfalu  
gondolkodásában megelőzi Európát…” 

Fokozott óvatosságra kérik az autósokat az iskolák környékén

Két modern játszóteret kaptak 
a diósgyőri gyerekek

Járdaaszfaltozás,  
lépcsőrekonstrukció  
a Mikes Kelemen utcában
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A Városmajori Színházi Szemle legjobb női mellékszereplő-
jének járó díját vehette át Nádasy Erika A hülyéjében nyúj-
tott alakításáért. A szemle legjobbja a Szabadkai Népszínház 
Amadeus című előadása lett, amelyet a Miskolci Nemzeti 
Színház igazgatója, Béres Attila rendezett. 

A fesztiválra több mint öt-
ven,  vidéki és határon túli 
színházi előadás közül válasz-
tották ki a versenyprogram-
ban látott produkciókat. 

A legjobb előadás: Peter 
Shaffer: Amadeus című - Sza-
badkai Népszínház (rendező: 
Béres Attila)

A legjobb rendezés: Tóth Ede: 
A falu rossza – Weöres Sándor 
Színház, Szombathely (rendező: 
Mohácsi János)

A legjobb női főszereplő: 
Sándor Anna (Vadnay László – 
Békeffi István – Márkus Alfréd: 
Tisztelt Ház – Csíki Játékszín, 
Csíkszereda, rendező: Lendvai 
Zoltán)

A legjobb férfi főszerep-
lő: Balázs Áron (Peter Shaffer: 

Amadeus – Szabadkai Nép-
színház, rendező: Béres Attila)

A legjobb női melléksze-
replő: Nádasy Erika (Georges 
Feydeau: A hülyéje – Miskol-
ci Nemzeti Színház, rendező: 
Szőcs Artur)

A legjobb férfi melléksze-
replő: Kőszegi Ákos (Szir-
mai Albert – Bakonyi Károly 
– Gábor Andor: Mágnás Mis-
ka – Katona József Színház, 
Kecskemét, rendező: Rusz-
nyák Gábor)

Különdíj a koreográfiáért: 
Ladányi Andrea (Déry Tibor - 
Presser Gábor: Képzelt riport 
egy amerikai popfesztiválról 
– Móricz Zsigmond Színház, 
Nyíregyháza, rendező: Tasná-
di Csaba)

Idén is díjazták  
a miskolci színházat!

Hirdetés

1881. szeptember 10-e jeles nap volt Miskolc történetében. 
Nem kisebb vendéget, magát Ferenc József császárt és ki-
rályt láthatta vendégül a város. 

Az uralkodó Mezőkövesd 
környékén tartott nagyszabá-
sú hadgyakorlatra érkezett tér-
ségünkbe és városunkban volt 
elszállásolva látogatása idején. 
Miskolc már hetek óta készült 
a nagy napra. Özönlött a nép 
a környékről, a vonatok zsúfol-
tak voltak. Előző nap érkezett 
meg Károly Lajos főherceg, fi-
ával, s a Magyar Korona ven-
déglőben szálltak meg. Őfelsé-
ge érkezése napján, Miskolcon 
díszes kormányküldöttség és 
vármegyei küldöttség is meg-
jelent. Jelen voltak mások mel-
lett gróf Szapáry Gyula és Szen-
de Béla miniszterek, Samassa 
József egri érsek, gróf Kinszky 
főkonyhamester, báró Vay Béla 
főispán és Bay Bertalan alispán 
is. Az országút mentén a pálya-
udvartól a városig mindkét ol-
dalon óriási tömeg szorongott. 
Fél tizenkettőkor jött a jelzés 
Emődről, hogy Ferenc József az 
udvari vonaton már elhagyta a 
települést. 

A vonat – melyet Tolnay La-
jos miniszteri tanácsos, a Ma-
gyar Államvasutak vezérigaz-
gatója, országgyűlési képviselő 
vezetett - pontosan délben ro-
bogott be a miskolci pályaud-

varra. A lelkes éljenzés után 
Miskolc polgármesterre, Sol-
tész-Nagy Kálmán rövid be-
széddel köszöntötte az ural-
kodót. Őfelsége így válaszolt: 

„Fogadják őszinte köszönete-
met hódolatuk e szívélyes nyil-
vánításáért. Örömömre szolgál 
hosszabb idő után ismét láthat-
ni e várost, mely, mint hallom, 
a legközelebbi múltban oly te-
temesen szépült és minden te-
kintetben nagy haladást mu-
tat. Szíves fogadtatásuk, melyet 
hasonló érzelemmel viszon-
zok, itteni időzésemnek elő-
re is megelégedést és kellemes 
napokat biztosít!” Ferenc József 
ezt követően a feldíszített váró-
terembe lépett, ahol gr. Szapá-
ry és Szende miniszterekkel, 

Samassa érsekkel, Schuszter 
és Pásztélyi püspökökkel vala-
mint Ziegler tábornokkal be-
szélt. A váróteremben a császár 
még egyszer a polgármesterhez 
fordult: „Köszönöm, – nagyon 
örvendek, hogy ide jöhettem”! 
– aztán kilépett a pályaudvaron 
váró udvari fogathoz s szállása 
felé hajtatott. A menet legelején 
Kubácska István vezetése mel-
lett a paraszt bandérium lova-
golt, az első kocsiban a polgár-
mester ült, másodikban báró 
Vay főispán s aztán következett 
a király fogata. Őfelsége gróf 

Szapáry Gyula pénzügymi-
niszterrel ült egy kocsiban. Fi-
atal leánykák virágot szórtak a 
király útjába, az ablakokból, a 
tribünökről egész virágzápor 
zúdult az útra. A menet a Há-
rom rózsa vendéglőig tartott, 
ahol az uralkodó szívélyesen 
üdvözölte a kíséretét és a lak-
osztályába vonult. 

Rudolf trónörökös, József 
és Károly Lajos főhercegek 
is Miskolcon laktak a látoga-
tás idején. Tisza Kálmán kor-
mányelnök a megyeházán, 
Szende Béla honvédelmi mi-
niszter és gróf Andrássy Gyu-
la, pedig Soltész-Nagy Kálmán 
polgármesternél szállt meg. 

Őfelsége egy hétig tartózko-
dott esténként, a hadgyakor-
latról jövet a városban, utolsó 
napján a reggel hatos vonattal 
utazott a hadgyakorlat helyszí-
nére és onnan tovább Gödöl-
lőre.                   SOMORJAI LEHEL

Szeptemberben történt – városi visszatekintő

FERENC JÓZSEF MISKOLCON



Miskolc kapta az elmúlt év 
legjobb szervezésű egyete-
mi sportvilágbajnokságá-
ért járó díjat - az elismerést 
a Nemzetközi Egyetemi 
Sportszövetség (FISU) az 
Universiade alatt adta át 
Tajpejben. A díjat Deák 
Csaba, a Miskolci Egyetem 
kancellárja vette át Luciano 
Cabraltól, a FISU alelnö-
kétől.

A 20. tájékozódási futó 
egyetemi világbajnokságot 
a Miskolci Egyetem a város 
önkormányzatával közö-
sen rendezte 2016 nyarán. A 
FISU több mint 30 egyete-

mi sportvilágbajnokság kö-
zül választotta ki az elmúlt 
év legjobb rendezésű sporte-
seményét. A díjátadón jelen 
volt - többek között - Kamu-

ti Jenő, a Nemzet Sportolója, 
a Nemzetközi Fair-Play Bi-
zottság elnöke, Gyurta Dá-
niel olimpiai bajnok úszó, 
a Nemzetközi Olimpiai Bi-

zottság tagja, Kiss Ádám, a 
Magyar Egyetemi Főiskolai 
Sportszövetség elnöke, va-
lamint Rakaczki Zoltán, a 
szervezőbizottság ügyveze-
tője, Miskolc sportért felelős 
polgármesteri biztosa.

– Korábban hasonló 
nemzetközi szintű elisme-
résben egyetlen hazai fel-
sőoktatási intézmény sem 
részesült, ez tovább fokoz-
za a nemzetközi elismerés 
hazai értékét, presztízsét. 
Büszkék lehetünk e rangos 
nemzetközi díjra, már csak 
azért is, mert egyetemünk 
mindig is jelentős figyel-
met fordított sportéletére 
– hangsúlyozta Deák Csa-
ba. A 2016. július 30. és au-
gusztus 4. között rendezett 
vb a résztvevők és a képvi-
selt felsőoktatási intézmé-
nyek, valamint az országok 
számát tekintve is rekor-
dot döntött: 316 futó érke-
zett 170 felsőoktatási intéz-
ményből és 34 országból.

Az Európa-bajnoki rész-
vételért küzd szeptember 
12-én, kedden 18 órától a 
magyar futsalválogatott a 
miskolci Generali Aréná-
ban. Az ellenfél Lengyel-
ország lesz, Sito Rivera 
szövetségi kapitány együt-
tesének jó esélye van arra, 
hogy sikerrel vegye a play 
off-ot.

Ahhoz, hogy a magyar vá-
logatott kvalifikálja magát a 
2018-as szlovéniai kontinens-
tornára, jobbnak kell bizo-
nyulnia a play off két összecsa-
pásán. Sito Rivera legénysége 
hazai pályán, Miskolcon kezd, 
a visszavágót az észak-lengyel-
országi Koszalinban játsszák 
szeptember 26-án.

A válogatottnak szép emlé-
kei vannak a legutóbbi Eb-se-
lejtező play off párharcáról, 
hiszen két évvel ezelőtt több 
ezer szurkoló előtt, az utolsó 
másodpercben sikerült kihar-
colni a továbbjutást Románia 
ellen. Idén sem lesz könnyebb 
dolga a magyar csapatnak, 
hiszen a lengyelek hasonló 
játékerőt képviselnek, a kö-

zelmúltban rendre szoros 
meccseket játszottak egymás-
sal. Tavaly Magyarország le-
győzte Lengyelországot a Vi-
segrádi Négyek Tornáján és 
az örökmérleg is Dróth Zoltá-
nék felé billen – 12 győzelem, 
hat vereség és nyolc döntetlen 
teszi teljessé a statisztikát.

Augusztus második felében 
Kecskeméten vonultak edzőtá-
borba a magyarok, ahol egy 24 
játékosból álló kerettel dolgo-
zott a kapitány. Természetesen 
felkészülési mérkőzéseket is 
játszott a gárda, a horvátorszá-

gi táborba azonban már csak 17 
labdarúgót vitt magával Rivera. 
Kínával kétszer mérkőztek meg 
a mieink, míg a horvátokkal 
egyszer csaptak össze. Vasár-
nap a csapat hazautazott, a játé-
kosok két nap pihenőt kaptak, 
szerdától azonban ismét együtt 
készülnek, immáron kiegészül-
ve a két légióssal, Dróthtal és 
Harnisch Ákossal.

A miskolci mérkőzésre 
már megkezdődött a jegyek 
árusítása, jelenleg a Ticket 
Express két fővárosi irodá-
jában (TEX Syma, TEX Bál-

na) lehet megvásárolni azo-
kat, szeptember 7-től pedig 
Miskolcon, a Jégcsarnokban 
is megválthatóak a belépők.  
Finnország ellen ezzel a csa-
pattal állt ki a magyar válo-
gatott: Tóth Gyula – Dávid 
Richárd, Nagy Imre, Klacsák 
Bence, Komáromi Péter Cse-
rék: Alasztics Marcell, Biri-
nyi Balázs, Matkovics Gábor, 
Vas Ádám, Gál István, Rábl 
János, Németh Péter, Hosz-
szú Ádám, Szeghy Szabolcs, 
Nagy Imre, Fekete Róbert

TÓTH MILÁN
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A válogatott mérkőzések 
miatti két hét szünet után a 
DVSC ellen folytatja az NB 
I-es pontvadászatot a bajnoki 
tabella előkelő, harmadik he-
lyén álló Diósgyőr. A mérkő-
zést felvezető csütörtöki saj-
tótájékoztatón Bódog Tamás 
szakmai igazgató figyelmez-
tetett: veszélyes ellenféllel ta-
lálkoznak, de egyértelműen a 
3 pont megszerzése a cél.

– Idegenben játszunk, de 
élvezni fogjuk a hazai pálya 
előnyeit, az biztos – hangoztat-
ta Bódog Tamás, arra utalva, 
hogy rengetegen el szokták kí-
sérni idegenbe is a csapatot. – 
Bízom benne, hogy a játékban 
mindkét csapat fel tud majd 
nőni a feladathoz és jó játék-
kal örvendezteti meg a szurko-
lókat, akik minden bizonnyal 
ezúttal is kitűnő hangulatot te-
remtenek majd az arénában – 
tette hozzá a szakmai igazgató.

A debreceniek gyengén kezd-
ték az idei bajnokságot, miután 
azonban Herczeg András átvet-
te a csapatot, egyre jobb játékot 
mutatnak a saját nevelésű fia-

talokkal megerősített hajdúsá-
giak. Bódog szerint megsüveg-
elendő a tehetségek csapatba 
állítása, mint mondta, szeren-
csére Diósgyőrben is minden 
adott ehhez.  – A DVSC új erő-
re kapott, amit csinálnak, azt 
jól csinálják. Veszélyes ellenfél-
lel kerülünk szembe hétvégén 
– húzta alá a szakmai igazgató.

Bódog Tamás elmodta, hogy 
a Mezőkövesd ellen megszer-
zett 3 pontnak köszönhetően 
talán nyugodtabban mehet-
tek pihenőre. Jót tett a csapat 
„lelkének” a győzelem, s a di-
adalok után mindig könnyebb 
a folytatás. – A harmadik hely 
jó eredmény, de ez csak egy 
pillanatfelvétel. Kőkeményen 
kell tovább dolgozni, mert ha-
mar elillanhat a különbség – 
figyelmeztetett.

Az U21-es válogatottal 
előbb a német, majd a máltai 
válogatott is legyőző Makrai 
Gábor szintén nehéz meccsre 
számít. Mint mondta, a debre-
ceniek is „elkapták a fonalat”, 
de a diósgyőriek a 3 pontért 
utaznak a cívisvárosba.

KUJAN ISTVÁN

Sajtótájékoztatót tartottak szerdán a DVTK Jegesmedvék, 
akik pénteken (lapzártánk után) kezdték meg az Erste Liga 
mérkőzéssorozatát. Mikael Tisell edző szerint idén szoro-
sabb lesz a küzdelemsorozat, már csak azért is, mert kettővel 
kevesebb csapat szerepel a Ligában.

Mikael Tisell úgy fogalma-
zott, elégedett a DVTK Je-
gesmedvék felkészülésével. 
– Rengeteg edzés van mögöt-
tünk, konditermi és jeges is, le 
voltak terhelve a fiúk, ami az 
eredményeken is meglátszott 
– hangsúlyozta az edző. – Ed-
dig szépen teljesítettek, annak 
ellenére is, hogy olykor csúsz-
tak be hibák, ami egyébként 
természetes. Nem lehet folya-
matosan csúcsteljesítményt 
elvárni – nyilatkozta. 

Láda Balázs, a csapat régi 
játékosa szerint most kime-
rítőbbek voltak az edzések, 
mint máskor. – Nagyobb 

hangsúlyt kapott a konditer-
mi edzés, magasabb intenzi-
tású volt, nagyobb súlyokkal 
dolgoztunk – mondta el.

Pénteken elsőként Brassó-
ban játszott a csapat, ahova 
már szerda este elindultak. Mi-
kael Tisell elöljáróban nagyon 
nehéz mérkőzésre számított. 
– Megnéztem a tavalyi videó-
kat, amik persze csak támpon-
tot adhatnak, hiszen a csapatok 
tagjai szinte lecserélődtek. Azt 
gondolom, mindig mindenre 
készen kell állnunk. Egy jó raj-
tot szeretnék, a lehető legjobb 
eredményekért utazunk Er-
délybe – hangsúlyozta.

„Ne csak pillanatfelvétel  
legyen a harmadik hely”

Miskolcé volt tavaly a legjobb egyetemi  
világbajnokság

Miskolcon vívhatja ki az Eb-részvételt  
a magyar futsalválogatott

Kriza Ákos polgármester és Deák Csaba egyetemi kancellára Nemzetközi Egyetemi 
Sportszövetség díjával. 

A MACIK FELKÉSZÜLTEK 
A KÜZDELEMRE



Miskolci Nemzeti Színház
Szeptember 8. 19 óra. La Mancha Lo-

vagja – musical. Vendégjáték a bu-
dapesti Thália Színházban, a Vidéki 
Színházak Fesztiválján. 

Szeptember 13. 19 óra. Anna Karenina 
- romantikus táncjáték. A Miskolci 
Balett vendégjátéka Budapesten, a 
Művészetek Palotájában.

Szeptember 15. 17 óra. KILÉPŐ. JÁTÉK-
SZÍN. Jegyvásárlás. 

Szeptember 17. 15 óra. TEA PARTI ZENÉ-
VEL – kórus-koncert. NÉZŐTÉRI TÁR-
SALGÓ. Vendég a svéd Dacke Drangar 
barbershop kórus. Jegyvásárlás.

Avasi református templom ha-
rangtornya

Szeptember 15. 16 óra. LUTHER KINCSE: 
HÁLÓZAT – nemzetközi mail art ki-
állítás. A kiállítást megnyitja: Mikita 
Gábor színháztörténész, muzeológus. 

Diósgyőri országzászló, diósgyőri 
plébánia templom

Szeptember 10. 9.30 óra. Mária neve 
búcsú. Az ünnepi menet az ország-
zászlótól indul fél 10-kor, a szent-
mise 10 órakor kezdődik, Maksó 
Péter káplán mutatja be. 

Minorita templom
Szeptember 9. 19 óra. Mészáros János Elek 

jótékonysági koncertje a Miskolci Lelki-
segély Telefonszolgálat javára. Köszö-
nettel fogadják az adományokat. 

HOM Papszeri Kiállítási Épület
Szeptember 15. 17 óra. SZEMERE SZA-

LON. Gálffy Ignác múzeumalapító 
és neje portréinak átadása. Köz-
reműködik: Pirint Andrea művé-
szettörténész. ARCOK A MÚLTBÓL 
- A hitvilág válogatott emlékei az 
őskortól a középkorig, a Herman 

Ottó Múzeum gyűjteményében 
című tárlat megnyitó rendezvénye. 
Közreműködnek: Pusztai Tamás és 
Csengeri Piroska régészek. 

Szeptember 16. 10 óra. Vezetett épü-
letséta, a reformáció 500. évfordu-
lója kapcsán. Közreműködik: Mla-
kár Zsófia történész. 

Miskolci Állategészségügyi Telep
Szeptember 9. 10 óra. NYÍLT NAP. Hat-

vannegyedik alkalommal tartanak 10 
és 14 óra között nyílt napot a Fonoda 
úton, a Miskolci Állategészségügyi 
Telepen. Várják azokat, akik szeretné-
nek megismerkedni az ott lévő álla-
tokkal, szívesen sétáltatnának kutyát 
vagy örökbe fogadnák gazdátlan álla-
tokat. Jelenleg 61 kutya és 15 cica ré-
szére keresnek hűséges gazdit.

József Attila Könyvtár
Szeptember 13. 15 óra. Szépkorúak 

barátság klubja. A számítógépes 
tanfolyamok folyamatosan indul-
nak kezdő és gyakorló szinten. To-
vábbi információ és jelentkezés a 
könyvtárban, nyitvatartási időben.

Kaffka Margit Könyvtár
Szeptember 11. 16.30 óra. Gyógyulat 

önképzőkör. Természetes gyógy-
módokkal a betegségek ellen. Be-
szélgetés Sóspataki Ferenc termé-
szetgyógyász vezetésével. 

Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár
Szeptember 14. 17 óra. Játszani jó! 

Juhászné Ceglédi Tünde paverpol 
alkotásaiból és viaszképeiből ren-
dezett kiállítás megnyitója. A kiál-
lítást megnyitja: Soltész Ágnes ny. 
könyvtáros. Közreműködnek: Mis-
kolci Egressy Béni-Erkel Ferenc AMI 
növendékei. 

Tompa Mihály Könyvtár
Szeptember 12. 16 óra. Utazók klub-

ja. Rio de Janeiro, a világ legszebb 
fekvésű városa. Kiss Imre Károly 
idegenvezető, országjárás-vezető 
képes útiélmény-beszámolója. 

Miskolctapolcai református templom
Szeptember 10. 15 óra. Orgonakon-

cert. Közreműködők: Ács Gabriella 
(ének), Tóth-Vajna Zsombor (orgo-
na), Tóth-Vajna Gergely (orgona). 

MAB Székház, Miskolci Egyetem, 
Újmassa

Szeptember 15-16. XI. Fazola Fesztivál. 
Szeptember 15-én 10 órától meg-
nyitó majd tudományos konferencia 
a MAB székházban. 15 órától baráti 
találkozó a Miskolci Egyetemen, 19 
órakor szakestély. Szeptember 16-
án 10.20 órától ünnepi megnyitó 
majd zabadtéri rendezvény a Fazola 
Műemlékkohó térségében.

Martin-kertvárosi Jézus Szíve 
templom

Szeptember 16. 18 óra. A nyitott 
templomok éjszakája. Szentmise 
a Vándorok Junior Együttes közre-
működésével, 19 órától a Fatima 
csodája című filmet vetítése, utána 
ima a magyar nemzet lelki megúju-
lásáért. Közben agapé és beszélge-
tés a templomkertben. 

Avalon Park
Szeptember 17. 10 óra. Jótékonysági 

futás az Avalon Parkban. A bevé-
telből a Miskolci Gyermekegész-
ségügyi Központot támogatják. A 
rendezvény különböző sportprog-
ramokat kínál, hogy mindenki 
megtalálhassa a számára legmeg-
felelőbb mozgásformát.

Kalandjáték, élő tabló, óriásszínező, zenés-táncos műsorok, 
fényfestés és 194 palacsinta – egész napos programok várták 
a színházbarátokat Miskolcon szeptember 3-án. A teátrum 
évadnyitó szabadtéri rendezvényén bárki karmesterré vagy 
koreográfussá válhatott, beülhetett a versfülkébe, - ahol a szí-
nészeik kedvenc verseit hallgathatta meg - este pedig a társulat 
tagjai mutatkoztak be egy fergeteges zenés-táncos-verses esten.

Délelőtt családi programok 
várták a színház körül a mis-
kolciakat: musical mesék a 
gyerekeknek, operett slágerek 
a felnőtteknek, a Miskolci Bal-
ett és a színház zenekarának 
műsora – mindezzel találkoz-
hattak azok, akik kilátogattak 
szeptember 3-án a Miskolci 
Nemzeti Színház rendezvényé-
re. A legkisebbeket óriásszíne-
ző várta, az elkészült színpom-
pás művet a Kamaraszínház 
előcsarnokában, a „Minden 

egér szereti a sajtot” című ze-
nés mesejáték bemutatóján a 
közönség is megcsodálhatja. 
A 6-12 éves korosztály számá-
ra kalandjátékot szervezett a 
színház. Soma és Fruzsi, a két 
egér kalauzolta végig a csopor-
tokat a színház olyan részein, 
amelyek egyébként zárva van-
nak a nézők előtt. Az izgalmas 
feladatokat megoldva végül el-
juthattak a gyerekek a Nagy 
Macska Mágusig. A kiskama-
szok élő tablókban mutatták be 

az évad előadásait Kokics Pé-
ter, a Kilépő sorozat házigaz-
dája segítségével. Idén is szá-
mos bátor jelentkező akadt, aki 
kipróbálta, milyen vezényelni 
egy zenekart: Cser Ádám ze-
nei vezető segítségével karmes-
terré válhattak néhány percre, 
és bemutathatták tudásukat. 
Új elemként a Miskolci Balett 
is játékot hirdetett, ahol a ko-
reográfusi munkát próbálhat-
ták ki a jelentkezők. A kis ko-
reográfusoknak végig sikerült 
megizzasztaniuk a táncosokat. 
A színház művészeinek előa-
dásában operett és musical da-
lok, rajzfilmslágerek csendül-
tek fel, amelyeknek hallgatása 
közben a nézők megkóstolhat-
ták a színház társulatának tag-
jai által sütött palacsintát: 194 
darab finomság készült a 194. 
évad tiszteletére.

Vasárnap kezdődött a bér-
letújítás és a bérletvásárlás is, 
számos akcióval és játékkal. 
Bárki kampányarccá válhatott, 
ha szelfit készített az idei évad 
plakátkampányának emblé-
májával, amely idén is azt hir-
dette: Itt a helyem! A versek 
a függöny mögött fülkéjében 
pedig színészeink várták az 
irodalomkedvelőket, hogy el-
mondhassák nekik kedvenc 
versüket. Minden vásárló ha-
zavihetett egy óriásplakátot is 

az idei évad valamely előadá-
sáról, amelyet a művészek de-
dikáltak is, de az ezen a napon 
bérletet váltó nézők közül egy 

szerencsés nyertes visszakap-
hatta bérlete árát is.

Este Ki mit virít? címmel 
mutatkozott be a művész-

bejáró előtti téren a társu-
lat. Színészeinket új oldaluk-
ról ismerhették meg a nézők: 
versek, dalok, jelenetek színe-
sítették az estét, de volt, aki 
stand up-pal készült vagy ép-
pen bábjelenettel. Vendégek 
is érkeztek: Mihályi Győző és 
Kardos Róbert, akik koráb-
ban a Miskolci Nemzeti Szín-
ház társulatának tagjai voltak, 
meséltek az itt töltött évekről. 
A programot sötétedés után 
látványos fényfestés zárta.

A Miskolci Nemzeti Szín-
ház a 2017-2018-as évadban a 
műfaji sokszínűségre, a társa-
dalmat foglalkoztató kérdések 
iránti érzékenységre és minő-
ségre törekszik. Így minden 
néző úgy érezheti: Itt a he-
lyem!
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Látványos rendezvénnyel indult              a Miskolci  
Nemzeti Színház 194. évada!

PROGRAMAJÁNLÓ
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Miskolci munkahelyre keresünk 

összeszerelői munkakörbe
munkavállalókat gyors munkába állási lehetőséggel.  

Elvárás: min. középfokú iskolai végzettség 

Jelentkezni lehet:  
06-30/376-9884, 06-30/321-5611 

E-mail: info@primajob.hu

Univer Piros Arany    
csemege, csípős, 160 g 
egységár: 2056 Ft/kg  

329 Ft

Pick Rákóczi szalámi                                                    
klasszikus, paprikás, 
1 kg

3999 Ft 109 Ft

LEGÚJABB AKCIÓNK SZEPTEMBER 6-12-IG 
COOP ABC ÉS COOP SZUPER ÜZLETEINKBEN:

Előhűtött csirkemell filé 1 kg       1199 Ft
Tolle trappista sajt 1 kg       1499 Ft
Sió rostos gyümölcsnektár 25%-os, 1 liter 

őszibarack-narancs, meggy-szilva-alma, kajszibarack-alma-körte        279 Ft
Keresse áruházainkban a HAZAI HETEK egyéb termékeit is!

Hol készülnek a hazai ízek:
Magyar tejföl                                                   
20%-os, 140 g,  
egységár: 779 Ft/kg 

SZEGED

SZEKSZÁRD

SIÓFOK

KECSKEMÉTSZÉKESFEHÉRVÁR

A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS  
GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON
BEISKOLÁZÁSI INFORMÁCIÓI 

A 2018/2019. TANÉVRE  

Tehetséggondozó foglalkozás indul  
2017. szeptember 23-án, szombaton,  

9 órától:
6. osztályos tanulóknak magyarból és matematikából 

(10 alkalommal) 

8. osztályos tanulóknak magyarból, matematikából,  
történelemből, fizikából (10 alkalommal),  

valamint kémiából és biológiából (5 alkalommal) 

NYÍLT NAP:  
2017. november 8. (szerda), 9. (csütörtök)

További információk:  
www.levaygimnazium.hu, 06-46/500-180/101,  

3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2.
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 

2017. 09. 09-től 2017. 09. 15-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

Lendítse fel ÜZLETÉT! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül Miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

Rendelésfelvétel: terjesztesmiskolc@gmail.com, 
illetve a 70/577-8148-as telefonszámon.

Első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

Apróhirdetés
200 m2-es üzlet kiadó Miskol-
con a Búza téren a nagy par-
kolóval szemben. Érd: 46/411-
304.
Miskolcon komfort nélküli 
lakásokat, családi házakat ke-
resünk megvételre vagy bér-
lésre. Érd.: 46/411-304.
KARATE GÖRÖMBÖLYÖN 
2017. 09. 04-től minden hét-
főn és csütörtökön 18 órától a 
Görömbölyi Művelődési Ház-
ban. Négy éves kortól, kezdő-
ket és haladókat egyaránt vá-
runk. Tel.: 06-20/460-6775.
Hi-Sec acél biztonsági aj-
tók már 63 900 Ft-tól, továbbá 
nyílászárók (műanyag, fa, alu-
mínium), garázskapuk cseréje 

óriási kedvezménnyel, teljes-
körű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.alu-
port.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, ke-
rítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Ve lux ab-
lakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készíté-
se; tetők szellőztetése. www.
kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.



Mozaik Miskolci Napló

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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A híd széléről húzták  
vissza a rendőrök 

A Miskolci Rendőrkapitányság Vasúti Rendőrőrsének járőrei 
mentették meg egy 57 éves asszony életét, aki szeptember 1-jén a Sa-
jóba akart ugrani egy hídról. A rendőrség tájékoztatása szerint a me-
gyei főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába pénteken 10 
óra 40 perckor érkezett lakossági bejelentés. A telefonáló elmondta, 
egy középkorú nőt lát a Sajó folyó felett átívelő híd szélén állva, úgy 
tűnik, mintha ugrásra készülne. A Vasúti Rendőrőrs járőrei – Hor-
váth Árpád törzszászlós és Mezőfi Norbert törzsőrmester – azonnal 
a helyszínre mentek, ahol megtalálták a miskolci asszonyt, s vissza-
húzták a korláton belülre. További ellátása céljából a rendőrök men-
tőt hívtak, akik kórházba szállították a nőt.

Hamar megtalálták a borsodnádasdi lány gyilkosát 
Rendkívüli sajtótájékoztatón számolt be szeptember 5-én dél-

után Mecser Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányság bűnügyi főkapitány-helyettese a 17 éves, borsodnádasdi 
lány meggyilkolásával kapcsolatos nyomozás eredményeiről, fejle-
ményeiről – a brutális bűncselekmény országos visszhangot váltott 
ki. Mint ismeretes, vasárnap délután a szülők tettek bejelentést, hogy 

lányuk, K. Csenge nem 
jött haza egy szombat esti 
partiról, s azóta nem adott 
életjelet magáról. A rend-
őrség azonnal megkezdte a 

nyomozást, melynek során kiderült, hogy a tizenhét éves lányt egy 
erdős területen látták utoljára. 

A kutatócsoport ala-
posan átvizsgálta a te-
rületet, s éjfél körül, egy 
vízzel teli aknában rá-
bukkantak a keresett 
lány holttestére. A kö-
rülmények bűncselek-
ményre utaltak, ezért 
a rendőrség kiemelten 
kezelte az esetet. A to-
vábbi nyomozás kide-
rítette, hogy a jelzett időben egy húszéves fiatalember, bizonyos B. 
Roland találkozott K. Csengével közel a már említett erdős terület-
hez. A nyomozás során B. Roland eleinte félrevezető információkat 
adott, később azonban beismerő vallomást tett. – Azt mondta, hogy 
találkozásuk ideje alatt a lány elvesztette eszméletét és mivel a férfi 
nem akarta, hogy emiatt ő gyanús legyen, egy közeli, vízzel teli ak-
nához vonszolta, majd a vízbe eresztette az öntudatlan állapotban 
lévő lányt. Az elsődleges orvosi vélemény szerint K. Csenge ekkor 
még élt, halálát a vízbe fulladás okozta – mondta el Mecser Tamás.  

A szakértők jelenleg is vizsgálják, szexuális indíttatású bűncselek-
ményről van-e szó, mitől veszítette el az eszméletét az áldozat, illetve 
hogy a fiatalok kábítószer hatása alatt álltak-e – mint ismert, ez utób-
biról sok ellentmondásos szóbeszéd terjeng. Mecser Tamás elmond-
ta, a holttestet 
ruha nélkül talál-
ták meg az akná-
ban, tettestárs 
részvétele a jelen-
legi információk 
szerint egyértel-
műen kizárható. 
B. Rolandot em-
berölés megalapo-
zott gyanúja miatt 
őrizetbe vették. 

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Eddig bátran kiállt amellett, 
amiben hitt, de a sok negatív hang most elbizonytalaníthatja. 
Ne hagyja, hogy elvegyék a kedvét, kövesse a kitűzött céljait! Jó 

lehetőségek kecsegtetik, de dolgozni is kell majd értük.

Bika (április 21 – május 20) Óvatosan próbál a végére járni a 
dolgoknak, mert tudja, hogy a mással történtek az Ön életének 
az alakulását is befolyásolhatják. Legyen nagyon tapintatos, 

nehogy valaki úgy érezze, a magánéletében vájkál.

Ikrek (május 21 – június 21) Úgy érezheti, túl sok időt vesz-
teget valami olyasmire, ami valójában nem okoz Önnek örömet. 
Az élet túl rövid, ne pazarolja az energiáit olyan dolgokra, ame-

lyek nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket.

Rák (június 22 – július 22) Ne hagyja, hogy valami elterelje 
a figyelmét, koncentráljon a lényegre, mert most minden azon 
múlik, időben el tudja-e elérni a kitűzött célt. Ha hamarabb vé-

gez a kötelességekkel, több idő marad a pihenésre.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Egy apró nézeteltérés-
ből parázs vita alakulhat ki, de nem szabad hagynia, hogy ez 
messzebbre menjen, mint amennyire szükséged. Uralkodjon az 

indulatain, nehogy valami olyasmit mondjon, amit megbánhat. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Gyors döntéseket kell 
hoznia, és azt is tudja, hogy az eredményekkel gyorsan kezde-
nie kell valamit. Nem késlekedhet, mert gyorsan elszáll mások 

lelkesedése.  A nehezén már túl van, innen a könnyebb rész jön.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Úgy dönt, nem vár 
tovább, nagy dologba vágja a fejszéjét, de bátraké a szerencse. 
Ha az út rögös is lesz, az eredmény mindent megér majd. Pró-

báljon a kellemetlen dolgokra már az elején megoldást találni.

Skorpió (október 24 – november 22) Hiába várja, ezen a hé-
ten most senki nem kínálja tálcán a megoldást, saját magának 
kell a válaszok után erednie. Ha úgy érzi, hogy ez most segít, 

nyugodtan lazítson egy kicsit, de közben tartsa is a szemét a célon.

Nyilas (november 23 – december 21) Ami elsőre nem sike-
rül, az még nem biztos, hogy veszett ügy. Semmit nem vesz el a 
siker értékéből, ha második nekifutásra éri el. Nem juthat min-

denkinek a könnyebb út néha akadályokkal kell megküzdeni.  

Bak (december 22 – január 20) Szeretne maga mögött 
hagyni valamit, amit régóta cipel magával a múltból, ehhez 
azonban az kell, hogy tényleg le tudja tenni a terheket. Segít-

het, ha van kitől hasznos tanácsot kérnie probléma elhárítására.

Vízöntő (január 21 – február 19) Nem csak jó ötletei lehet-
nek a héten, de olyanokat is talál, akikkel meg tudja osztani, 
így a dolog gyorsan gyümölcsözővé válhat. Minden egybevág, 

hogy a dolgok innen a lehető legjobban alakuljanak.

Halak (február 20 – március 20) Ha úgy érzi, szüksége van 
most egy kis szünetre, arra, hogy megálljon, és átgondolja 
a dolgokat, akkor ne féljen halasztást kérni. Ne feledje a régi 

igazságot: jobb egy kicsit később célba érni, mint a rossz úton elindulni.

FORRÓ NYOMON

Ternyák Csaba egri érsek szeptember 3-án Miskolcon, az 
Avas-déli Isteni Ige templomában pappá szentelte Petrovics 
László jezsuitát. Petrovics László a Fényi Gyula Jezsuita Gim-
náziumban dolgozott képzése alatt. Tizenöt éve tagja a jezsuita 
rendnek, nemrég tért haza külföldről, Londonban és Spanyol-
országban is tanulmányokat folytatott. Április 29-én Székely Já-
nos Esztergom–budapesti segédpüspök diakónussá szentelte a 
budapesti Jézus Szíve jezsuita templomban.

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ   

FELVÉTELE

Augusztus 27-től ellepték a Miskolci Egyetem területét a gólyák, az új diákok hogy négy napon át hódoljanak az universi-
tas diákhagyományainak. Ezek egészen 1735-ig nyúlnak vissza, a Miskolci Egyetem ugyanis a selmecbányai Berg Scola egyik 
utódintézménye. Az egyetem idősebb diákjai mindig küldetésüknek tekintették, hogy az ősi hagyományokat átadják fiatalabb 
társaiknak. Már az első találkozás alkalmával – amikor először teszik be a friss gólyák a lábukat az Egyetemvárosba. A Sel-
mecbányára érkezett diákokat ugyanis az öregebbek előszeretettel ugratták: megannyi vicces feladat elé állították őket, hogy 
megtudják, mi mindent képesek eltűrni és kiállni azért, hogy befogadják őket.                                                       FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

GÓLYATÁBOR 
Papszentelés

Cinefest versenyfilmek
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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 szerkesztő-
ségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.
hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők között egy-
egy 2017-es Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki. 

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
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