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TETSZENEK AZ ÚJ UTAK A MISKOLCIAKNAK!

MOBILITÁSI HÉT

ÚJABB LÉPÉS A KÜLTERÜLETEK 
BIZTONSÁGÁÉRT

2.
oldal

Hagyományosan az úgynevezett eljutási versennyel kezdődtek el hétfőn reggel 
a Miskolci Mobilitási Hét rendezvényei. Számos programmal, városrészi ren-

dezvényekkel, közlekedési vetélkedőkkel várták az érdeklődőket. 

Terepjárót kaptak a várostól  
a miskolci rendőrök 

Számos helyen már a hatvan százalékos készültségi fokot is megha-
ladják azok az útfelújítások, amelyek nyáron kezdődtek Miskolcon, 

csaknem egymilliárd forintból. A városi közgyűlés csütörtöki ülésén 
elhangzott: ez az útépítési, útfelújítási projekt nem csupán volume-

nében, hanem az elvégzett munka minőségében is példamutató. 
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ÚJ ZENEI ÉS TÁNCMŰVÉSZETI KÖZPONT

ÚJ RENDÉSZETI KÖZPONT 



Szeptemberi, rendes ülését 
tartotta csütörtökön Miskolc 
Megyei Jogú Város képvise-
lő-testülete. 

Napirend előtti felszólalásá-
ban Kriza Ákos polgármester 
kiemelte: a legtöbb miskolci na-

gyon örült annak, hogy a város-
ban tizenegy, nagy forgalmat le-
bonyolító útszakasz újulhat meg 
néhány hét alatt. Köszönet illeti 
a kivitelezőt, de a miskolciakat 
is, a munkák idején tanúsított 
együttműködésükért – fogal-
mazott. Kriza Ákos elmondta, 

Miskolc hagyományosan jó és 
folyamatosan fejlődő kulturá-
lis életének támogatására a régi 
Szentpáli iskolaépületben új ze-
nei és táncművészeti képzési 
központot hoznak létre. Az új 
központot jövő szeptemberben 
nyitják meg. Ide kerülnek át az 
ifjúsági és szabadidőház tevé-
kenységei, szolgáltatásai is. – Ez 
egyfajta kulturális inkubátorház 
lesz. A közelben lévő Művésze-
tek Házával egy impozáns kul-
turális teret hoz létre – fogalma-
zott a polgármester.

Az Ifjúsági ház jelenlegi épü-
letébe, a MIÖR-központ mellé 
a városi kamerarendszer köz-
pontja költözik majd. Ez egy vi-
lágos logika mentén felépített 
rendszer - hangsúlyozta Kriza 
Ákos, megemlítve az ellenzéki 

politikusokat, akik tiltakoznak 
az ifjúsági ház átköltöztetése el-
len. Szívük joga a tiltakozás, de 
adódnak a kérdések: mi jobb a 
miskolci ifjúságnak? Ha külön-
böző helyeken, egységes koncep-
ció nélkül működnek az említett 
oktatási, kulturális szolgáltatá-
sok, vagy az, ha egy impozáns, 
felújított épületben, a belváros-
ban kapnak helyet? Mi jobb a 
miskolciaknak: ha szanaszét, 
nagy távolságra van egymástól a 

városban a rendészeti központ, a 
közterület-figyelő rendszer, vagy 
ha egységben működnek? – 
hangsúlyozta Kriza Ákos, azt ja-
vasolva az ellenzéki képviselők-
nek, ezeket a kérdéseket tegyék 
fel a miskolciaknak.

Miskolc polgármestere napi-
rend előtt elmondta, hogy meg-
vannak az engedélyes tervek ha-
marosan kezdődhet a diósgyőri 
várfelújítás második üteme. A 
felújítás első üteme sikersztori 

volt, több mint háromszor any-
nyi turista járt a várban, mint a 
rekonstrukció előtt. Hazánkban, 
de az egész Kárpát-medencében 
is egyedülálló attrakcióval bővül 
Miskolc. A város pezsgő kultu-
rális életéről szólva Kriza Ákos 
kiemelte, csodás élmény volt az 
idei CineFest filmfesztivál. Szin-
te a teljes magyar média „szuper-
latívuszokban” beszélt és írt róla, 
rég nem volt ilyen kiváló sajtója 
Miskolcnak. 

Város
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Orosz Péter (35) vállalkozó:
– Abban a helyzetben va-

gyok, hogy szinte az egész na-
pomat az autóban töltöm már 
évek óta. Nagyon nem mind-
egy tehát számomra, milyen 
utakon járok, de azt veszem 
észre, hogy egyre jobbak az utak Miskolcon. Sok-
kal, biztonságosabb kényelmesebb így a közleke-
dés, mint a kátyúkkal teli , régi hibás aszfalton.

Polgárné Bencze Ilona (63) 
nyugdíjas:

– Köszönjük az önkormány-
zatnak az útfelújításokat. Itt la-
kom, a Lorántffyn, ahol regge-
lente óriási a forgalom. Járunk 
autóval is, de most épp csak a 
közelbe megyek. Nagyon örülök, hogy megcsi-
nálták ezt a hidat, már több éve balesetveszélyes 
volt. 

Deli József (63) nyugdíjas:
– Nagyon sokat jelent, hogy 

újraaszfaltozták itt az utat, mert 
sokszor csak kátyúzással old-
ják meg. Miskolc forgalmas út-
jai most már biztonságosabbak, 
nem kell egymást kerülgetni az 
úthibák miatt, ami nagyon veszélyes. A kátyúba 
senki nem szívesen megy bele, ha meg hirtelen leáll, 
vagy kerül, szemből is, hátul is nekiütközhetnek. 

Czifra László (28) hegesztő:
– Nyilván mindenkinek sok-

kal jobb, akit érint, illetve arra 
közlekedik, hogy felújították a 
miskolci utakat. Napi két-há-
rom órát is eltöltök autóval az 
aszfalton, főként a Vologda és 
Vasgyár között közlekedem. Ezen a területen pe-
dig az elmúlt évekhez képest lényegesen javultak 
az útviszonyok, ez látható, érezhető.

A miskolciaké a szó….

„Miskolcnak hagyományosan jó és  
folyamatosan fejlődő a kulturális élete”

Jól haladnak az útfelújítások
Számos helyen már a hat-

van százalékos készültségi fo-
kot is meghaladják azok az 
útfelújítások, amelyek nyáron 
kezdődtek Miskolcon. 

A közgyű-
lésen Kovács 
László (Fi-
desz-KDNP) 
frakcióelnök 
kiemelte, egy-
milliárdos útépítési, útfelújí-
tási projekt nem csupán volu-
menében, hanem az elvégzett 
munka minőségében is pél-
damutató. Sok évtizede nem 
voltak ilyen komoly útépíté-
sek a városban. Kovács Lász-
ló köszönetet mondott Kriza 
Ákos polgármesternek a lob-
bitevékenységért, amelynek 
köszönhetően ekkora összeg-
gel támogatja az állam a beru-
házást. Az életminőség javítá-
sa, a komfortosabb közlekedés 
mellett, az útfelújítás támo-
gatja a gazdaságfejlesztést, 
növeli a turisztikai vonzerőt. 
A Kuruc utcában például év-
tizedek óta váratott magára a 
felújítás, egyöntetű vélemény 
a miskolciak körében, hogy a 
fejlesztés érdekében érdemes 
volt az esetleges kényelmet-
lenségeket is elviselni. 

M o l n á r 
Péter (Fi-
desz-KDNP) 
frakcióveze-
tő ugyancsak 
e l i smerő en 
szólt az elmúlt hetek munká-
járól az útfelújítások esetében. 
A politikus úgy fogalmazott: 
nem emlékszik, hogy bármi-

kor ekkora léptékű és ilyen 
gyorsan lezajló útfelújítás tör-
tént volna Miskolcon. Rámu-
tatott, hogy kerékpárutak to-
vábbi építéséről is szó van, s 
Miskolc megérdemel egy ren-
dezett főteret, bíznak benne, 
hogy ezt sikerül kialakítani. 
Grandiózus terv, reméljük, 
minél hamarabb megvalósul 
– tette hozzá Molnár Péter.

Sz éc sény i 
M a r i a n n a 
(Fidesz-KD-
NP) képviselő 
kiemelte, a vá-
rosvezetés ki-
emelt figyelmet fordít rá, hogy 
megfelelő szolgáltatásokat, 
infrastrukturális körülmé-
nyeket biztosítson a lakosság 
és a cégek számára. Örömére 
szolgál, hogy a körzetében is 
zajlik útfelújítás, a Kassák és 
a Babits utcákban, közel 260 
millióból. Megtriplázódtak az 
építkezések, a városrész meg-
tartó ereje nőtt. – Van még mit 
tenni, de köszönöm a szirma-
iak nevében, hogy végre egy 
nagy álmunk teljesülhetett – 
fogalmazott a képviselő.

G a z d u s -
né Pankucsi 
Katalin (Fi-
desz-KDNP) 
képviselő a be-
ruházás kap-
csán örömét fejezte ki, hogy a 
Muhi utca is megújul a körzeté-
ben. Komplett aszfaltszőnyeget 
kap, új útpadkákat. Mint mond-
ta, ez nagyon fontos beruházás, 
nagyon sokan közlekednek itt, 
mindenki örül, hogy jobb, biz-
tonságosabb lesz az útfelület. 

A közgyűlést reggel a De-
mokratikus Koalíció és az 
Együtt logóit viselő tilta-
kozók zavarták meg. Mint 
kiderült, azt gondolták, nem 
veszik napirendre az ifjúsági 
házzal kapcsolatos, ellenzéki 
indítványt. Tévedtek, a balol-
dali képviselők által jegyzett 
indítványt felvették a napi-
rendre, amit némi tanácsta-
lanság után, végül a demonst-
rálók megtapsoltak.

Mint arról hírt adtunk, Mis-
kolc egy korszerű Zenei és 
Táncművészeti Központot hoz-
na létre a Csengey utcai épüle-
tében, ahol egykor a Szentpáli 
iskola is működött. Ide költözik 
a Bartók Béla Zeneművésze-
ti Szakgimnázium és itt kap-
nak majd helyet az ifjúsági ház 
művészeti csoportjai, műhe-
lyei is. Itt találha-
tó a Művészetek 
Háza, nem mesz-
sze van a színház 
– a belvárosnak 
egy impozáns, 
kulturális terét 
hozzák így létre. 
A felújított épü-
letben oktatásra 
és színpadi meg-
jelenésekre egy-
aránt lehetőség 
lesz – erről Kri-

za Ákos polgármester beszélt 
a napirend tárgyalásánál. Az 
ifjúsági ház elköltöztetésével 
sem a DK, sem az MSZP nem 
ért egyet, képviselőik ennek a 
közgyűlésben is hangot adtak. 
Tompa Sándor DK-képvise-
lő úgy fogalmazott: „hagyják 
békén az ifjúsági házat”. Kriza 

Ákos válaszában elmondta, ép-
pen az ellenzék politikusai nem 
hagyják békén az ott tanuló-

kat. Bejárnak az intézménybe, s 
alaptalan álhírekkel riogatják a 
szülőket, dolgozókat.

Kiss János alpolgármester 
a vitában egyebek mellett el-
mondta: a baloldali képviselők 
gyűjthettek volna aláírást pél-

dául 2005-ben is, amikor a 
Rónai Művelődési Központ 

bezárt – nem volt hiány kultu-
rális leépülésekben a korábbi, 
szocialista városvezetés ideje 

alatt. Kiss János kiemelte: ko-
moly terveik vannak a Csengey 
utcai épülettel, amely a kultúra 
és a fiatalság érdekeit szolgálja 
majd. – Az MSZP ezt az épü-
letet két ízben is megpróbálta 
privatizálni, 2005-ben és 2008-
ban. Fel sem merült bennük, 
hogy itt kulturális központot 
lehetne kialakítani, benn tart-
va az épületet a miskolci kul-
túra körében – fogalmazott az 
alpolgármester.

Az ifjúsági ház jelenlegi épü-
letébe a közterületi kamera-
rendszer központja költözik 
majd. Kormányzati támogatás-
sal, 900 kamerával bővül a mos-
tani hálózat, ehhez van szükség 
az épületrészre. Hubay György, a 
városi rendészeti bizottság elnö-
ke kiemelte, a rendészet jelenlegi 
központjának épülete, illetve a 
közelében az ifjúsági ház jelen-

legi épülete egy 
természetes egy-
séget fog alkotni. 
A kamerarend-
szerrel kapcso-
latos tevékeny-
ségek, az ifjúsági 
ház épületében 
lesznek kiépítve, 
ez a beruházás is a 
miskolciak érde-
keit, a közbizton-
ság javítását szol- 
gálja.

RENDÉSZETI KÖZPONT ÉS KULTURÁLIS TÉR



Új terepjárót adott át hétfőn 
délután Kriza Ákos polgár-
mester Miskolc önkormány-
zata nevében a városi ren-
dőrkapitányságnak. Mint 
mondta, Miskolc vezetése 
ezzel is segíteni kívánja a ha-
tóság közrend, közbiztonság 
érdekében végzett munkáját.

Kriza Ákos az átadásnál 
egyebek mellett kiemelte: az el-
múlt években kiváló együttmű-
ködés alakult ki a rendőrség, a 
közterület felügyelet és a többi 
hatósági szerv között, amelyek 
Miskolc közbiztonságáért dol-
goznak. – Fokozatosan emeltük 
a város költségvetésében a köz-
biztonság erősítésére fordított 
összeget – hangsúlyozta Mis-

kolc polgármestere. – 350 mil-
lió forintról indultunk 2010-
ben és most már éves szinten az 
egymilliárdot is eléri a közbiz-
tonság támogatására, erősítésé-
re fordított összeg – tette hozzá.

Mint elhangzott, a terepjá-
rónak köszönhetően sokkal 
hatékonyabban tudják majd 
feladatukat teljesíteni a külterü-
leteken a rendőrség munkatár-
sai, ezzel a járművel a nehezeb-
ben megközelíthető helyekre 
is könnyebben el tudnak jutni. 
– Ez is egy újabb lépés annak 
a biztonságos Miskolcnak a ki-
alakításában, amelyet célul tűz-
tünk ki – zárta beszédét Kriza 
Ákos.

Bogyay Ferenc, városi ren-
dőrkapitány érdeklődésünkre 

elmondta, a terepjáró segítsé-
gével most már arra is lehetőség 
nyílik, hogy megfelelően szál-
lítsák a kutyás csoportjukat.  A 
gépjármű kulcsának átadását 
követően, a csoport hétfőn dél-
után el is indult első bevetésére 
az új terepjáróval.

A gépjármű átadásánál je-
len volt Vereckei Csaba megyei 

rendőrfőkapitány, Kiss János 
alpolgármester, valamint Hu-
bay György, a városi rendészeti 
bizottság elnöke is. Az új Isuzu 
Pickup terepjáró, amely ezen-
túl a Borsod–Abaúj–Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
közrendvédelmi és bűnüldözé-
si munkáját segíti, 8,3 millió fo-
rintba került.
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Miskolc turisztikai szerve-
zete, a MIDMAR Nonprofit 
Kft. idén rendhagyó módon 
kívánja megünnepelni a tu-
rizmus világnapját. 

„Miskolci lakos és imádja 
szülővárosát? Igazi lokálpat-
rióta, aki tudja, hogy nekünk 
mást is jelentenek a Forint 
vagy a Villanyrendőr szavak? 
Tisztában van azzal, hogy a 
Miskolctapolca Barlangfür-
dő, a Diósgyőri vár, az Avasi 
kilátó és a lillafüredi vízesés 
mind-mind Miskolc párat-
lan látnivalóihoz tartoznak? 
El tudja mondani, hogy hol 
található a Pannon-tenger 
Múzeum, a Deszkatemplom, 
a függőkert vagy a Szent Ist-
ván-barlang? Szívesen beszél-
ne idegenvezetőként a belvá-
ros egy-egy nevezetességéről? 
Ha a válasza igen, akkor je-

lentkezzen a Tourinform 
Miskolc felhívására, amely a 
turizmus világnapja alkalmá-
ból született és egy rövid idő-
re Ön is Tourinformos vagy 
idegenvezető lehet Észak-Ma-
gyarország legnagyobb váro-
sában” – hangzik a felhívás. 

A jelentkezők két helyen is 
lehetnek önkéntesek: a bel-
városi Tourinform iroda 
pultjában vagy az irodától 
induló városnézés idegenveze-
tőjeként. Természetesen nem 
egész napos „munkára” várják 
a jelentkezőket, az irodában 
szeptember 27-én 9 és 17 óra 
között, óránkénti váltásban le-
het dolgozni, míg a belvárosi 
séta 10 órakor indul az irodá-
tól. Jelentkezni szeptember 25-
ig lehet a Tourinform Miskolc, 
Széchenyi u. 16., Tel: +36 46 
350 425, e-mail: miskolc@tou-
rinform.hu elérhetőségeken.

Legyen a Tourinform 
idegenvezetője!Miskolc 2017. májusától 

büszkén viseli a Marketing 
Fővárosa címet. Az elisme-
rést azok a települések, váro-
sok érdemelhetik ki, amelyek 
ismertségük és elismert-
ségük növelése, fejlesztése 
érdekében sikeres marke-
tingprojekteket, marketing-
megoldásokat valósítanak 
meg. 

Az eredményekről és jövő-
beli tervekről a városmarke-
tingért és turizmusért felelős 
szakmai szervezet munkatár-
saival beszélgettünk.

– Az elmúlt időszakban igen 
jelentős eredményeket értünk 
el és a versenyen való részvétel 
volt ennek a megkoronázása.  – 
meséli Székely Róbert, polgár-
mesteri biztos. – Sokszor sze-
rényen beszélünk Miskolcról, 
számunkra sok esemény, akti-
vitás természetes, míg valójá-
ban ezek igazán kivételes meg-
oldások. Ezeket szerettük volna 
megmutatni, amikor elindul-
tunk az Országos Városmarke-
ting díj 2017 versenyen. Kilenc 
programmal tudtunk indul-
ni, ez is bizonyítja, mennyire 
gyümölcsöző volt az elmúlt év 
marketing szempontból.

– Ezekből hét nevezés mar-
keting gyémánt díjat kapott…

– Nagyon sok munka és 
kreatív energia van ebben az 
eredményben. Egy év alatt 
olyan programok valósultak 
meg, mint a Z-generáció he-

lyi identitásának erősítését 
szolgáló Csoda '56 – az 1956-
os forradalmárok tiszteletére 
rendezett flashmob – amely 
egyben országos rekord lett 
közösségi szavalás kategóri-
ában. De elismerést kapott a 
miskolci imázsfilm, a kiadvá-

nyaink, a különleges miskolci-
kum, a kama-játék, a Herman 
Ottó Múzeum világsikert ara-
tott táncos videója és a Terme-
lői Piac. 

– Mik a jövőbeli tervek?
– Több kisebb-nagyobb fel-

adat is állt, áll még előttünk, 
a szakmai csapat felkérést ka-
pott arra, hogy készítse el Mis-
kolc új arculatát.

– Ezek szerint új emblémát 
kap Miskolc?

Nem csak egy új emblémát, 
hanem egy új teljes arculatot 
is. Miskolc az elmúlt években 
újjászületett, miközben nem 
felejtette örök értékeit sem. 
Örökölt ipari múlt talaján kor-
szerű iparváros született és 

fejlődik tovább. Miskolc tu-
risztikai erőforrásai komoly 
lehetőséget hordoznak ma-
gukban. A város nemcsak az 
itthoni, de a külföldi piacokon 
is meg fog jelenni, mint iparvá-
ros és mint turisztikai célpont. 
Ehhez azonban szükséges egy 

erősen megkülön-
böztető vizuál, egy 
olyan jelkép, amely 
egyszerre szerethe-
tő a városlakók, a 
turisták, a befekte-
tők, a város poten-
ciális ügyfelei által. 
A munka során fi-
gyelembe vettük a 
hazai és nemzetkö-
zi trendeket, szak-
mai irányokat, de 
elsősorban Miskolc 

adottságait, múltját, jelenét és 
jövőjét. 

Egy nagyon különleges és el-
sőre kissé szokatlan szimbólum 
született. A 
modern, egy-
szerű, ugyan-
akkor határo-
zott formában 
kirajzolódnak 
a hegyek és völ-
gyek vonulatai, 
benne van az 
innováció és az intelligens meg-
oldások üzenete.  A logó színét 
magyarázza, hogy Miskolc zöld 
város egy különleges természe-
ti környezetben. Elrejtettünk 
benne egy érdekes kis szakmai 
játékot is, amely a világ egyik 

legtöbbször használt városlo-
góját idézi meg, kreatív formá-
ban: a szimbólumban egy szív 
is felfedezhető, utalva a helyiek 
város- és vendégszeretetére. Az 
új logót egy tehetséges, miskolci 
fiatal grafikus és csapata alkotta 
meg. Úgy vélem, igazán határo-
zott, ugyanakkor friss és szeret-
hető szimbólum született meg.

– Mikor találkozhatnak vele 
a miskolciak?

– Köztereken, bizonyos ren-
dezvényeken és szóróanyago-
kon már a napokban is, de 
folyamatosan fognak meg-
újulni további városi felületek 

is. Ilyen lesz 
a város kite-
lepülése az 
Automot ive 
Hungary ki-
állításon vagy 
az év végén 
megújuló vá-
rosi honlap. 

Miskolc megérett a kiemelt 
országos figyelemre, szándé-
kaink szerint a jövő év folya-
mán a város több területen 
is indít olyan marketingtevé-
kenységeket, mellyel tovább 
erősíti az identitását.

MISKOLC A MARKETING FŐVÁROSA

Könnyebben és gyorsab-
ban mozgósíthatók – főleg 
bizonyos speciális területek-
re - azok a rendészek, akik 
pár hete robogón teljesítenek 
szolgálatot Miskolcon. 

– Az önkormányzat ren-
delkezett négy olyan robogó-
val, melyek éppen nem vol-
tak használatban, így olyan 
döntés született, hogy a szol-
gálat hatékonyságának to-
vábbi növelése érdekében, a 
MIÖR átveheti ezeket a jár-
műveket – mondta el Kovács 
László Csaba, a Miskolci Ön-
kormányzati Rendészet igaz-
gatója.

A gyalogos, gépjárműves, 
kerékpáros valamint lovas fel-
adatellátás mellett, ezek az öt-
ven köbcenti alatti motorok 
további területeken segítik a 
rendészek munkáját. Ezekkel 

a járművekkel olyan helyekre 
is gyorsan, gond nélkül eljut-
hatnak, amelyeket gyalogosan 
vagy nagyobb gépjárművel 
nehezebben tudnának meg-
közelíteni.

Két rendész bemutatta a 
helyszíneket, ahol szolgálatba 
állnak. Főként a turisztikai-
lag fontos területeket célozzák 
meg, például Miskolctapolcát. 

Mint megtudtuk, a robogók 
használata azért is előnyös, 
mert így jelentősen megnöve-
kedhet azoknak a szolgálatot 
teljesítő rendészeknek a szá-
ma, akik járművön tudnak 
kiérkezni bizonyos helyek-
re. – Többen és gyorsabban 
mozgósíthatóak; ez az egyik 
legnagyobb előnye a robogók-
nak – emelte ki az igazgató. A 
járműveket rendészeti matri-
cával látták el és sárga villogó 
jelzést is szerelnek rájuk.

Terepjárót kaptak a rendőrök

Robogóval is 
járőröznek

ÚJABB LÉPÉS A KÜLTERÜLETEK  
BIZTONSÁGÁÉRT



Varga László országgyűlési képviselő és 
Bartha György önkormányzati képviselő 
lakossági fogadóórát tart 2017. szeptember 
25-én (hétfőn) 17.30 órától a Szent Ferenc Általános Iskolá-
ban (Miskolc, Móra Ferenc u. 1/A., volt Móra Ferenc Ált. Isk.). 

Bartha György önkormányzati képviselő lakos-
sági fogadóórát tart 2017. szeptember 28-án (csü-
törtökön) 17.30 órától a Könyves Kálmán Általá-
nos Iskolában (Miskolc, Könyves K. u. 2.). 

Semjén Zsolt a KÉSZ országjáró fórumán

Magyarország és Európa is 
a migránsok inváziója alatt 
áll, létünkben vagyunk fe-
nyegetve – mondta Semjén 
Zsolt a Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetsége országjáró 
fórumának sajószentpéteri 
állomása előtt tartott sajtó-
tájékoztatón, szerdán.

A miniszterelnök-helyettes, a 
Kereszténydemokrata Néppárt 
(KDNP) elnöke úgy fogalma-
zott: Afrikából, Ázsiából akár 
milliók kelhetnek útnak Euró-
pa felé, részint a Soros-féle ideo-
lógia készíti elő elindulásukat, 
uralva a brüsszeli bürokráciát, 
akik teljesen tudatosan akarják 
megváltoztatni Európa és Ma-

gyarország etnikai, kulturális, 
vallási arculatát. Anélkül, hogy 
erről megkérdezték volna az 
embereket.

Kiemelte, hogy ha egyszer 
muszlim tömegek telepednek 
le Magyarországon és az Eu-
rópai Unióban, többé nem tu-
dunk tőlük megszabadulni. A 
megoldás eleve az, hogy nem 
szabad beengedi a gazdasági 
menekülteket – jelentette ki 
Semjén Zsolt, majd hozzátet-
te: világosan meg lehet külön-
böztetni azokat, akik politikai, 
etnikai, vallási okok miatt, az 
életüket mentve kénytelenek 
elhagyni az országukat. En-
nek az áradatnak az óriási há-
nyadát azonban olyanok teszik 

ki, akik nem az életükért me-
nekülnek, hanem egy jobb élet 
reményében keltek útra.

A világ összes szegény em-
berét sem Európa, sem Ma-
gyarország nem tudja be-
fogadni, mi több, az iszlám 
tömegek nem tartják tiszte-
letben az európai civilizációt, 
a hagyományokat sem – han-
goztatta a politikus.

A miniszterelnök-helyettes 
kijelentette: Brüsszel ne ma-
gyarázza meg, hogy kiket en-
gedünk be, soha nem írtunk 
alá az Európai Unióval olyan 
megállapodást, amelyben át-
engedtük volna nekik a szu-
verenitás legfontosabb elemét, 
azt, hogy mi magunk határoz-

hassuk meg, hogy kivel aka-
runk együtt élni.

Semjén Zsolt kitért arra is, 
hogy már korábban megkér-
dezték a magyar népet nép-
szavazással, nemzeti konzul-
tációval. Most a Soros-tervvel 
kapcsolatban ismét nemzeti 
konzultáció lesz.

Hozzátette: Magyarország 
nem akarja megmondani sem 
a németeknek, sem a franciák-
nak, hogy kivel éljenek együtt. 
Ha akarnak, éljenek együtt az 
iszlámmal, ugyanakkor a ma-
gyar kultúrának és civilizáció-
nak nem része az iszlám, Ma-
gyarország keresztény ország 
Szent István óta és nem akar-
juk, hogy kalifátus legyen.

Demeter Zoltán fideszes or-
szággyűlési képviselő a saj-
tótájékoztatón kiemelte: a 
keresztény értelmiségnek ha-
talmas felelőssége van abban, 
hogy utat mutasson a változó 
világban helyét kereső ember-
nek, közösségeknek.

Megfogalmazása szerint az 
ezeréves Magyarország keresz-
tény alapon, keresztény érté-
kek mentén szerveződött és 
ez akkor is igaz, ha a túlzott 
liberalizmus és a vad balolda-
liság egyes képviselői a keresz-
tény hitet és gondolkodást a 

templomok falai közé szeret-
nék rekeszteni. A keresztény 
értelmiségnek hitből fakadó 
kötelezettsége van az ország és 
Európa iránt is – tette hozzá.

A Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége országjáró fórumá-
nak sajószentpéteri állomá-
sán Lanczendorfer Erzsébet, a 
Győri KÉSZ tiszteletbeli elnö-
ke beszélgetett Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettessel, 
a Kereszténydemokrata Nép-
párt elnökével és Fodor Csaba 
politológussal, a Nézőpont In-
tézet ügyvezetőjével. 

„Milliók indulhatnak Európa felé,  
létünkben vagyunk fenyegetve” 

Közélet Miskolci Napló4

Remekül elcsócsál a ballibe-
rális sajtó azon, hogy megint si-
került a frászt hozni egy békés 
magyar falucskára. Mint ismert 
(aki előtt nem, az csak örülhet) 
a Migration Aid nevű hálóza-
ti szervezet ismét elhíresztelte, 
hogy migránsokat – azaz bocs: 
oltalmazott menekülteket – 
üdültetne egy Esztergályhor-
váti nevű településen. Újfent 
találtak egy „külföldi magán-
személyt” (egy osztrák orvos-
nőt) aki felajánlotta ehhez a fa-
luban lévő ingatlanját. A derék 
esztergályhorvátiak nem vették 
tréfára a dolgot, azt mondták, 
legalább az oltási irataikat mu-
tassák már be ezek a tudj’ Isten 
honnan, hány országon át, mi-
lyen higiéniai körülmények kö-
zül érkező menekültek, ha oda-
mennek hozzájuk. 

Be is indult balliberális ol-
dalon a szokásos, betárazott 
óbégatás, hogy már megint itt 
van az apokalipszis! Hogy vi-
selkedhetnek így ezek a min-
dent és mindenkit éjt nappal-
lá téve „gyűlölő” magyarok 
egy olyan afgán kisgyerekkel, 
akinek pedig még egy fagyit 
nyalogató fotóját is feltették 
az internetre?? Hát tessék 
már legalább meghatódni!

Mindjárt jön az is. Előt-
te azonban felmerül az em-
berben egy-két kérdés – pl. 
az, hogy ha az említett oszt-
rák orvosnő annyira szereti a 
migránsokat, miért nem vit-
te üdülni őket oda magához, 
Ausztriába? Nagyon szép vi-
dékek vannak arra, remekül 
ki lehet kapcsolódni… Vagy 
ha tényleg a kirándulás volt 
a lényeg, miért kellett ennek 
az egésznek ekkora felhajtást 

csinálni, miért nem beszélték 
meg a dolgot a Migration Aid 
bajkeverői csendben, Eszter-
gályhorváti elöljáróival, vagy 
esetleg más településsel?

Hát azért nem kérem szé-
pen, mert itt megint nem a 
menekültek üdültetéséről van 

szó, hanem a provokációról, 
és Magyarország – lehetőség 
szerint nemzetközi – lejára-
tásáról. A sokadik ilyen eset 
ez, szinte már meg sem lepő-
dünk rajta, én is csak azért fi-
gyeltem fel rá, mert ezúttal a 
magyar vidékbe rondítottak 
bele. Nekem pedig ez a szívem 
csücske, az is nagyon rosszul 
szokott érinteni, amikor al-
jas szélhámosok szándékosan 
a vidéki emberek bizalmára, 
szívélyességére építve követ-
nek el bűncselekményeket. 

Gyéres tanár úr legendássá 
vált példamondata volt Mó-
ricz Légy jó mindhalálig c. re-
gényében:„Etium ille est fur, 
qui fidutiam hominum rapit” 
– „Az is tolvaj, aki az embe-
rek bizalmát meglopja”. Most 
éppen ez történik, megpró-
bálnak egy jóravaló, nyugal-
mát, megszokott életvitelét 
féltő falut pellengérre állítani, 
elrettentő példává tenni, hogy 
ha legközelebb migránsokat 
(menekülteket) visznek vala-
hová, az ottaniak már meg se 
próbáljanak ellenkezni. 

A Migration Aid és a „társ-
szervek” folyamatosan provo-
kálnak, mint ahogy a Gulyás 
Mártonhoz hasonló, izgága ak-

tivistákat sem úgy kell elképzel-
ni, hogy szuronyos hátultöltővel 
ostromolják meg a Téli palotát - 
vagy amit éppen ebben az idő-
síkban találnak helyette. Nekik 
az a feladatuk, hogy folyama-
tosan muníciót szolgáltassanak 
Sorosék nemzetközi médiájá-

nak, sorozatosan csináljanak 
olyan botrányokat, jól fotózha-
tó „performanszokat”, amelyek 
kapcsán el lehet hitetni a nyu-
gati közvéleménnyel, hogy Ma-
gyarországon nincs rend és nyu-
galom. 

Nem lehet valami köny-
nyű dolguk – ez azért látha-
tó – már csak azért sem, mert 
egyre kevésbé számíthatnak a 
profi amerikai szervezőkre a 
tömegbalhék előidézése terén. 
Mára már elmondható, hogy a 
Trump-adminisztráció nagyjá-
ban-egészében átvette az elle-
nőrzést az amerikai hírszerzés 
különféle szervezetei fölött (ez 
a CEU-tüntetés idején még ko-
rántsem volt így) ez pedig merő-
ben új stratégiát (is) jelent. Más-
részt meg… szóval azért Gulyás 
Márton vagy Vágó Gábor sze-
mélyében elég nehéz Che Gue-
vara-reinkarnációkat felfedez-
ni. Az még hagyján, hogy egy 
tisztességesebb Fradi-DVTK 
„közönségtalálkozón” kb. két 
másodpercig maradnának áll-
va… de Gulyás Mártonról az 
is lerí, hogy gyakorlatilag fo-
galma sincs róla, mivégre van a 
világban. Bizonyos bevált, kon-
zervatív értékrendek sokaknak 
kapaszkodót jelenthetnek ezen 

a területen is, esetében viszont 
ezek nyilván kilőve… Inkább 
csak elkeseredett identitás-ke-
reséséről, harsány(kodó) öniga-
zolásról lehet szó. 

Igazából mindenféle behatá-
rolható célkitűzés nélkül, ami 
ugyanígy jellemző volt múlt 
hétfőn, az Országgyűlés őszi 
ülésszakának első napján, a 
teljes ellenzéki, felszólalói csa-
társorra. A Kormány gyakran 
már logikátlanságba hajló, a 
szokásos közhelyeket felvonul-
tató szidalmazásán kívül, ér-
demi mondanivalóra alig-alig 
futotta – érdemes lett volna 
„strigulázni”, hogy ezekben a 
fröcsögésen kívül másnak alig-
ha nevezhető, ellenzéki felszóla-
lásokban hányszor fordult elő a 
Kormány illetve a Fidesz neve, 
és hányszor a sajátjuk, vagy va-
lami a pártjuk programjáról. 
Az ugyanis, hogy szinte már 
humoreszkbe hajló megszállott-
sággal gyűlölik a Kormányt, és 
mindenféle délibábos terveket 
dédelgetnek egymás között a 
nagy „számonkérésekről”, ha 
valamikor kormányra kerülnek 
(ez a koncepció gyenge pont-
ja) aligha nevezhető jövőt építő 
programnak…

Az ellenzéknél már addig fa-
jult ez saját maga által kreált, 
Fidesz-fóbia, mint az egyszeri 
történetben, amikor egy em-
bernek heteken át, kitartóan 
megjelent álmában egy szel-
lem. A dolog odáig ment, hogy 
egy ízben már megkérdezte a 
szellemtől – álmában! – hogy 
mégis, mit akar tőle? – Hogy én 
mit akarok? – válaszolta cso-
dálkozva a szellem, - hát nem 
te álmodsz mindig velem…?

SZEPESI SÁNDOR

AZ IS TOLVAJ…

A szerkesztőtől
Eperjesi Erika önkormányzati képviselő utcafó-

rummal egybekötött burgonyavásárt rendez szep-
tember 25-én, hétfőn, 14.30 órától a Testvérvá-
rosok utcai Coop ABC-nél, 16 órától a Kinizsi-Bem utcák 
sarkán, és 17.30 órától az Aulich utcai végállomásnál. 

Glatz Katalin önkormányzati képviselő utca-
fórummal egybekötött burgonyavásárt rendez 
szeptember 26-án kedden 16 órától az avasi pos-
tánál, és szeptember 27-én, szerdán, 16 és 18 órától a Kö-
zépszer u. 11-17. parkoló mellett. 

Kovácsné Budai Mária és Kiss János 
önkormányzati képviselők utcafórum-
mal egybekötött burgonyavásárt ren-
deznek szeptember 26-án, kedden 15 órától a Jókai Ált. 
Iskola parkolójában. 

Gazdusné Pankucsi Katalin önkormányzati 
képviselő utcafórummal egybekötött burgonya-
vásárt rendez szeptember 26-án, kedden 16 órá-
tól a bükkszentlászlói kultúrház mellett. 

Molnár Péter önkormányzati képviselő utca-
fórummal egybekötött burgonyavásárt rendez 
szeptember 28-án, csütörtökön 14.30 órától a 
Vörösmarty u. 43. sz. alatti parkolóban, a Szinva ABC-vel 
szemben. 

Deák-Bárdos Mihály önkormányzati képviselő 
utcafórummal egybekötött burgonyavásárt ren-
dez szeptember 28-án, csütörtökön 17 órától a 
Stadion utcai parkolónál. 

Barta Gábor önkormányzati képviselő utcafó-
rummal egybekötött burgonyavásárt rendez szep-
tember 29-én 15.30 órától a Park utcai óvodánál, 
és 17 órától a Futó utcai Coop ABC mellett. 

Nánási-Kocsis Norbert önkormányzati képvi-
selő utcafórummal egybekötött burgonyavásárt 
rendez szeptember 30-án, szombaton 8.30 órától 
a Leventevezér 8. sz. alatti parkolóban. 

UTCAFÓRUMOK

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Tájékozódjon első kézből!



Tizennégymilliárd forintból fejlesztik a sürgősségi és bal-
eseti gyermekellátást az országban - jelentette be Balog 
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. A programba a 
miskolci gyermekgyógyászati központ is bekapcsolódik.

Fejlesztik a GYEK épüle-
tét, műszereket szereznek be, 
s új képzés is indul az orvo-
soknak, hogy minél hama-
rabb és minél korszerűbben 
el tudják látni a betegeket. 
Tiba Sándor főigazgató el-
mondása szerint intézmé-
nyük nagyjából egymilliárd 
forintot kap. Korszerűsítik a 
műtőket és az intenzív osz-
tályt, kialakítanak egy új 
műtőt, felújítják a fekvőbeteg 
osztály egyik részét, s új mű-
szereket is beszereznek.

A főigazgató kiemelte, át-
alakítják, lerövidítik a beérke-
ző betegek útját, hogy minél 
hamarabb a megfelelő ellá-
tási helyre kerüljenek. – Itt a 
legmagasabb szintű és azon-
nali beavatkozás történik. A 
betegszállítás meggyorsítása 
érdekében egy összekötő fo-

lyosót is létrehozunk - han-
goztatta Tiba Sándor.

A rendszer kialakításához 
szükség lesz majd olyan kép-
zésre is, ahol nyolc-tíz orvos 
tanulhatja meg az újfajta el-
látást. Nemcsak az új ellá-
tó-helyeket hozzák ugyanis 
létre 2020-ig, hanem két új 
szakmát is: a gyermeksür-
gősségit és gyermektrauma-
tológiát. A miskolci Köz-
ponti Kórház látja majd el 
Borsod mellett Nógrád és 
Heves egy-egy részét is.

Mint megtudtuk, éven-
te félmillió gyermeket érint 
valamilyen sürgős beavat-
kozást igénylő, baleseti sé-
rülés. Az ellátó-központok 
létrehozásának célja, hogy a 
megfelelő ellátás minél ha-
marabb rendelkezésre áll-
jon. 

Sajtótájékoztatót tartott 
nemrégiben Arnót határá-
ban a Herman Ottó Mú-
zeum, a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. és a 
Budavári Nonprofit Kft. az 
M30 Miskolc-Kassa autópá-
lya, Miskolc-Tornyosnémeti 
közötti szakaszának régésze-
ti próbafeltárásáról.

Csöbör Katalin, a térség or-
szággyűlési képviselője a ren-
dezvényen kiemelte: az au-
tópálya a gazdaságfejlesztés 
egyik legfontosabb eleme. 
Nemcsak munkahelyeket te-
remt, hanem gyorsabb ösz-
szeköttetést biztosít Kassa és 

így Szlovákia, illetve Lengyel-
ország felé. A gazdasági ha-
szon mellett azonban nagyon 
fontos a múltunk, a föld alatt 
fellelhető örökségünk feltárá-
sa, megőrzése is, amit most a 
Herman Ottó Múzeum szak-
emberei végeznek. Kiss Bog-

lárka, a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt. szóvivője az 
autópálya építéséről elmond-
ta, közbeszerzési eljárás során 
az ajánlatok már beérkeztek, 
ezek értékelését végzik a szak-
emberek. Amennyiben a pá-
lyázat sikeres lesz, kihirdetik a 
győztes és ha minden a tervek 
szerint megy, akkor az építke-
zés 2018 első negyedévében el-
kezdődhet, 2022 elején pedig 
be is fejeződhet.

Tóth Arnold, a Herman 
Ottó Múzeum igazgatója ki-
emelte, immár harmadik fá-
zisában jár a sztráda nyomvo-
nalának feltárása. Korábban 
minden ilyen munkát auto-
matikusan a megyei múze-
umok kaptak meg, ám mára 
ez megváltozott. A jelenlegi 
szabályok szerint akkreditál-
ni kell a feladat elnyeréséhez 
és csak a legjobban felkészült 

szervezetek kaphatnak meg-
bízást. A Herman Ottó Múze-
um a szakembergárdát, a mű-
szaki, informatikai, technikai 
hátteret tekintve is a legjob-
bak között van, így nyerhették 
el a munkát. Ezt bizonyítja az 
is, hogy jelenleg 5-6 stáb dol-
gozik a nyomvonal különböző 
pontjain, hogy a határidőket 
betartva feltárják a lelőhelye-
ket.

A próbafeltárás eredménye 
alapján véglegesítik a szakem-
berek, hogy mely területeken 
szükséges teljes felületű feltá-
rást folytatni, és hol lesz ele-
gendő a kivitelezés közbeni 
szakfelügyelet biztosítása. A 
feltárások várhatóan a decem-
beri fagyokig befejeződnek a 
60 lelőhelyen. Jelenleg Arnót, 
Szikszó, Aszaló, Halmaj és 
Encs környezetében folynak 
szondázó ásatások.

Miskolctapolcán tartották 
múlt szombaton a Keresz-
tény Roma Szakkollégiumi 
Hálózat országos tanévnyitó 
konferenciáját. A rendezvé-
nyen az emberi erőforrá-
sok minisztere kiemelte: az 
egyház és az állam közös 
kezdeményezése az elmúlt 
években biztos intézmény-
rendszerré vált a fiatal ma-
gyar romák számára.

Balog Zoltán a konferencián 
úgy fogalmazott: a keresztény 
roma szakkollégiumi rendszer 
már több mint kétszáz diplo-
más fiatalt bocsátott ki és há-
romszáznál is többen tanulnak 

itt jelenleg. Mint mondta, en-
nek a hálózatnak is köszönhe-
tő, hogy Magyarországon há-
rom év alatt megduplázódott az 
egyetemre járó romák száma. 

Novák Katalin, a tárca csa-
lád- és ifjúságügyért is felelős 
államtitkára szerint a Nem-
zeti Tehetség Program eddig 
több mint 180 millió forint-
tal járult hozzá a tehetséges 
cigány fiatalok szakmai ki-
teljesedéséhez. Az államtit-
kár úgy fogalmazott: egy fia-
tal tehetségét nem az anyagi 
vagy társadalmi helyzete ha-
tározza meg. Ahol azonban 
kevesebb a lehetőség, hiány-
zik a támogató közeg vagy az 

anyagi erőforrás, ott fontos 
az állam segítsége, s ebben a 
munkában kitüntetett szere-
pük van a roma szakkollégi-
umoknak. Járóka Lívia - aki a 
Pelczné Gáll Ildikó lemondá-
sa miatt megüresedő európai 
parlamenti mandátumot kap-
ja - a konferencián kiemelte: a 
romastratégiát több mint tíz 
évvel ezelőtt kezdték kidol-
gozni, s a kitűzött célokból 
sok minden teljesült. Előadást 
tartott a konferencián Langer-
né Vic tor Katalin, társadalmi 
felzárkózásért felelős helyettes 
államtitkár, Laborczi Géza, a 
KRSZH elnöke és Fixl Rená-
ta, a Hanns-Seidel-Alapítvány 
irodavezetője is. A rendezvé-
nyen jelen volt Fekete Károly 
református püspök és Vizi 
Elemér jezsuita rendfőnök is, 
több egyházi- és felsőoktatási 
intézmény vezetője mellett.

Szombaton délután Kocsis 
Fülöp érsek metropolita és 
Orosz Atanáz püspök megál-
dotta és felszentelte a miskol-
ci szakkollégisták korszerű, 
felújított kollégiumi épületét, 
melynek bővítése és felújítása 
Magyarország Kormányának 
támogatásával valósult meg.
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M30: év végéig befejeződhetnek  
a nyomvonalon a régészeti feltárások

Országos tanévnyitó  
konferencia  
Miskolctapolcán

„Együtt a hitben jövőt építünk”

„Az autópálya a gazdaságfejlesztés egyik legfontosabb eleme”

Szeptember 24-én, 17 órától, 
a Miskolc Televízió HívőSzó 
című műsorában az Avas-Dé-
li Isteni Ige Templom búcsúi 
szentmiséjét közvetítik, felvé-
telről. A szentmisét Lipcsák 
János mindszenti temp-
lomigazgató mutatja be.

Az Avas-déli Isteni Ige 
Templomát 1992. szeptember 
27-én szentelték fel, s ezzel egy 
időben tették le a Fényi Gyula 
Jezsuita Gimnázium és Kollé-
gium alapkövét is. 

A templom felszentelésének 
napja minden évben fontos dá-
tum az avasi közösség életében, 
ám az idei – a huszonötödik – 
még nagyobb kitüntetésben ré-
szesül. Ez a hét a hálaadásról szól 
– mondta el lapunknak P. And-
rás Attila SJ, plébános. Kiemelte, 
hálát kívánnak adni azért, hogy 
25 éve itt állhat ez a templom, 
amelynek az évfordulójára az it-
teni közösségek együtt tekinte-

nek vissza. Együtt emlékeznek 
arra, hol vannak, azok az aján-
dékok, amiért hálásak lehetünk 
– tette hozzá.

A búcsú programjai alatt egész 
héten megtekinthető volt Petrás 
Mária kiállítása a templomban, 
aki nem csak keramikus, ha-
nem népdalénekes is. Elsősor-
ban csángó népdalokat ad elő 
szólóban és a Muzsikás együt-
tes énekeseként. Szent Ignácról 
– a jezsuita rend alapítójáról – 
készült egy film, amelyet levetí-
tettek az ünnepi héten. Az alko-

tás Szent Ignác halálának 525. 
évfordulója alkalmából készült 
Fülöp-szigeteki és spanyol kop-
rodukcióként – Ha a szentekre 
gondolunk, mindenki tökéletes 
és feddhetetlen emberekre asz-
szociál, akik reggeltől estig csak 
imádkoznak, ám Ignác egyálta-
lán nem ilyen volt. Az ő élete tele 
volt gyötrődéssel, nehézséggel, 
és keserűséggel, mégis folyama-
tosan azt kereste, hogyan tud az 
életében az Istenre figyelni, úgy 
nézni a fény felé, hogy a tekintete 
rajta is maradjon. 

Az Avas-déli Ige templo-
ma búcsúja és egyben fenn-
állásának 25. évfordulója 
Szentírás vasárnapján, 24-
én lesz. Szombaton, 23-án 
ismét megrendezik az egy-
házközségek napját, a kü-
lönféle kulturális és gyer-
mekprogramok mellett újra 
lesz főzőverseny is. A mi-
norita templomban 28-án, 

csütörtökön az esti szentmi-
sét Kelemen Didák boldog-
gáavatásáért mutatják be. A 
Szent László év alkalmából 
Szent László ereklye érkezik 
Miskolcra. Az ereklye előtt 
Ternyák Csaba egri érsek 
mutat be szentmisét szep-
tember 30-án, szombaton, 
10 órai kezdettel a hejőcsa-
bai plébániatemplomban. 

Szeretettel várják a híveket, 
hogy a szent király oltalmát 
kérjük hazánkért. Október 
1-jén, vasárnap a 11.30-as 
szentmise keretében kö-
szöntik P. Rigó Jenő jezsui-
tát, aki átveszi az Avas-déli 
plébánia vezetését. Az ün-
nepélyes szentmisén jelen 
lesz P. Vízi Elemér provin-
ciális is. 

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

„Hálát adunk az elmúlt 25 évért”



Nem volt hiány szórakozásból, látványosságokból az elmúlt hétvégén (sem) Miskolcon! A 
városrészekben szórakoztató programokkal, főzőversennyel várták a családokat, a Miskolci 
Termelői Nap különleges finomságai mellett ezúttal különleges közlekedési lehetőségekkel 
is csábítottak a szervezők. A CineFest fantasztikus bulival búcsúzott a Szent István téren, 
szombaton, a színházak éjszakáján művészek közreműködésével tekinthettünk be a kulisz-
szák mögé, a Fazola Fesztivál pedig idén is különleges látványosságokkal, interaktív progra-
mokkal szórakoztatott. Munkatársaink mindenhol ott voltak, részletes beszámolók, képga-
lériák hírportálunkon, a www.minap.hu weblapon. 
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A Western című film, a né-
met Valeska Grisebach ren-
dezése kapta a Jameson Ci-
neFest Miskolci Nemzetközi 
Filmfesztivál fődíját, a Press-
burger Imre-díjat szomba-
ton. A Zukor Adolf nevét 
viselő nagydíjat a portugál 
Pedro Pinhónak ítélte a zsűri 
A zérus gyár (The Nothing 
Factory) című filmjéért.

A CineFest közönségdíját a 
Francesca Eastwood főszereplé-
sével készült A bosszú angyala 
című film, Natalia Leite rende-
zése kapta. A rendező és a négy-
szeres Oscar-díjas amerikai szí-
nész-rendező Clint Eastwood 
lánya, Francesca Eastwood sze-
mélyesen is részt vettek filmjük 
európai premierjén.

A legjobb kisjátékfilm A 
transzfer (The Transfer), Mi-
chael Grudsky alkotása lett. A 
magyar animáció ifjú tehetsé-
gének járó Dargay Attila-díjat 
Jurik Kristófnak ítélték oda. 
A CineNewWave díjat Du-
dás Balázs alkotása, a Wel-

come kapta, a CineNewWave 
kategória különdíját legszebb 
képi világért Freund Ádám-
nak ítélték oda a Földiek című 
filmért. Art Mozik Nemzet-
közi Szövetsége zsűrijének 
díját Jonas Carpignano alko-
tása, a Ciámbra kapta; míg a 
FIPRESCI, a Filmkritikusok 
Nemzetközi Szövetsége Kogo-
nada rendezését, a Columbus 
című művet díjazta.

A Nemzetközi Ökumeni-
kus Zsűri a Szívritmuszavarok 
című filmet, Borisz Klebnyi-
kov alkotását díjazta. A fesz-
tivál kezdőnapján Jirí Men-
zel Oscar-díjas cseh rendező 
személyesen vette át a Cine-
Fest Életműdíját, ugyanakkor 
Magda Vásáryová szlovák szí-
nészt az Európai Mozi Nagy-
követe Díjával jutalmazták. 

- Nyugodt lélekkel kijelenthe-
tem, hogy a filmek többségé-
nek szakmai színvonala igen 
magas volt, magasabb az ál-
talam az elmúlt egy-két évben 
látottaknál, pedig túl vagyok 
legalább 18 nemzetközi film-
fesztiválon. A válogatást alap-
vetően a sokszínűség - a valós 
és olykor égető emberi, társa-
dalmi problémákra való nyi-
tottság - a különböző filmtí-
pusok, műfajok bátor egymás 
mellé rendelése jellemezte 
- értékelte a fesztiválon be-
mutatott alkotásokat Sopsits 
Árpád filmrendező, a zsűri 

elnöke. Bíró Tibor fesztivál-
igazgató összegzése szerint a 
Jameson CineFest évről évre 
sikeresebb. Egyre több sztár, 
neves művész látogat el Mis-

kolcra, a fesztivál filmkínálata 
idén is legfrissebb, nemzetkö-
zileg is jegyzett alkotásokból 
válogatott. „Idén már négy te-

remben zajlottak a vetítések, 
a férőhelyek száma így is ke-
vésnek bizonyult, a nézőszám 
rekordot döntött. A fesztivál 
szakmai programjai ma már 

a filmszakma valódi találko-
zási pontjai, idén minden ed-
diginél több filmes szakem-
ber - producer, forgalmazó, 
kritikus, alkotó - vett részt a 
CineFesten” - fogalmazott a 
fesztiváligazgató. Csöbör Ka-
talin országgyűlési képviselő 
a zárórendezvényen kiemelte, 
a CineFestet az ország 16 leg-
jobb fesztiválja közé sorolják. 
A képviselő köszönetet mon-
dott Bíró Tibor fesztiváligaz-
gatónak azokért a fantaszti-
kus élményekért, amelyeket 
a filmfesztivál által megélhe-
tett. Pfliegler Péter alpolgár-
mester úgy fogalmazott: na-
gyon jó érzés, hogy a miskolci 
filmfesztivál ennyire kiérde-
melte a hazai és a nemzetközi 
filmes szakma figyelmét, ha-
tártalanul jó érzés ennyi em-
bert látni a nézőtéren.

„Határtalanul jó érzés ennyi embert látni a nézőtéren”

Átadták a 14. Jameson CineFest Miskolci  
Nemzetközi Filmfesztivál díjait

SZÍNES PROGRAMKAVALKÁD A HÉTVÉGÉN! A CineFest zenei téren is színes programot kínált 
mindenkinek, aki egy jót akart bulizni. Péntek 
este a Maxi Sun, a Paddy And The Rats és a  
The Carbonfools szórakoztatott, szombaton pedig 
The Biebers Puskás Petivel, a Fish! és az Anima 
Sound System lépett színpadra. 

Mobilitási Hét és Termelői Nap.

Családi nap a belvárosban.

Színházak éjszakája – csak ínyenceknek.

Ipari örökségünk – Fazola fesztivál.

Kertvárosi főzőverseny Szirmán.



"Az ügy ugyanaz, csak az asztal másik oldaláról..." 

Horváth Zita 1997-ben végzett a Miskolci Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karán, mint történelem szakos bölcsész és 
középiskolai tanár, majd 2000-ben befejezte az Irodalom-
tudományi Doktori Iskolát. 1999-től egyetemi tanársegéd, 
2003-tól egyetemi adjunktus, 2009-től egyetemi docens, va-
lamint általános és tanulmányi dékánhelyettes a Bölcsészet-
tudományi Karon. 2011-től tanszékvezető, majd 2013-ban 
júliustól szeptemberig a kar dékánja volt. 2013. szeptembe-
rétől a Miskolci Egyetem általános rektorhelyettese, május 
15-től pedig felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár.

Horváth Zita jelenlegi felada-
tairól, terveiről, a vidéki és a fő-
városi felsőoktatás helyzetéről, 
valamint a Miskolci Egyetemen 
töltött éveiről nyilatkozott a 
Miskolc Televíziónak. 

Elmondása szerint az ügy, a 
feladat ugyanaz – a felsőoktatás 
– csak most már "az asztal má-
sik oldaláról" kell intézni. Hor-
váth Zita kiemelte, új beosz-
tásában sem kíván elszakadni 
Miskolctól és az egyetemtől 
sem. – Nagyon megtisztelő, 
hogy felkértek erre a feladatra, 
úgy érzem, ez az elismerés nem 
csupán nekem szól, hanem a 
Miskolci Egyetemnek is. To-
vábbra is oktatói állományban 
vagyok az egyetemen, pillanat-
nyilag fizetés nélküli szabad-
ságon, úgynevezett 0 forintos 
megbízási szerződésért tartok 

órákat. Nem szeretnék az ok-
tatók és a hallgatók világából 
kivonulni. A rektorhelyettesi 
pozíciómról természetesen ösz-
szeférhetetlenség okán lemond-
tam, nem is tudnám együtt vé-
gezni a két munkát, 180 km 
távolságból, de hétvégén ide jö-
vök haza – hangsúlyozta.

A helyettes államtitkár az in-
terjúban elmondta, mennyi-
re meglepődött a felkérésen. – 
Nagyjából két hét gondolkodási 
időt kaptam, de én nem szere-
tem húzni a döntéseket – bármi-
lyen nehezek is legyenek - úgy-
hogy egy hét után már választ 
adtam. Nagyon sokat nyomott 
a latban, milyen óriási lehetőség 
és megtiszteltetés – nekem is, az 
intézménynek is – hogy valakit a 
Miskolci Egyetem oktatói, veze-
tői állományából kértek fel erre 

a pozícióra. Az is befolyásolta a 
döntésemet, hogy – a hallgatói 
időszakot nem számítva - húsz 
éves tapasztalattal rendelkezem 
a felsőoktatás minden szegmen-
séről, s ezt most így az egész fel-
sőoktatás javára kamatoztat-
hatom - hangsúlyozta Horváth 
Zita.

–  Nyilván mások a lépté-
kek, de a feladatok jellege ha-
sonló. Külön örömre szolgál, 
hogy vidéki felsőoktatási in-
tézményből került ki a fel-
sőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár. Vidékről ugyanis 
teljesen más szemüvegen ke-
resztül látszódik a világ - a fel-
sőoktatás világa is – mint a fő-
városból – tette hozzá.

–  Más a szemlélet, mások a 
tapasztalatok. Egy felsőokta-
tási intézménynek Budapesten 
– a főváros vonzó hatása miatt 
– nem kell különösebben nagy 
erőfeszítéseket tennie azért, 
hogy megtartsa a hallgatókat. 
Vidéken ez sajnos nem így van. 
Tudjuk, hogy van egy elvándor-
lási vágy a fiatalokban a fővá-
ros felé, tehát egy intézmény-
nek itt sokkal több munkát kell 
abba fektetnie, hogy eljuttassa 
az üzenetet a fiatalok számára. 

Azt, hogy vidéken is nagyon 
jó élni, itt is van jövő. A másik, 
hogy a vidéki városoknak, ré-
gióknak, megyéknek teljesen 
más a társadalmi, szociális ösz-
szetétele is. Ezért egy vidéki fel-
sőoktatási intézménynek, nem 
csak az a feladata, hogy átadja 
a tudományokat a fiataloknak, 
hogy oktasson, kutasson. Olyan 
küldetése is van, hogy helyben 
tartsa a fiatalokat, hozzájárul-
jon a térség értelmiség-megtar-
tó szerepéhez – részletezte Hor-
váth Zita.

A térségekben megfelelő 
perspektívát, életpályát kell 
kínálni a fiataloknak, hiszen 
értelmiség nélkül nem kép-
zelhető el a vidék gazdasági, 
kulturális felemelkedése. Ezért 
a felsőoktatási intézmények-
nek is reagálniuk kell azokra a 
változásokra, amelyek körülöt-

tük zajlanak. Például arra, ha 
új típusú, újfajta képzést igény-
lő munkahelyek teremtődnek 
azon a vidéken. Ma az állami 
felsőoktatási intézmények több 
mint a fele Budapesten van – 
egy világvárosban, ahol szá-
mos típusú munkahely rendel-
kezésre áll, sokféle képzettségű 
fiatalt fel tud szívni a munka-
erőpiac. Vidéken ezek a lehe-
tőségek korlátozottabbak, itt a 
képzésekkel jobban kell alkal-
mazkodni a helyi igényekhez.

– A Miskolci Egyetemen 
például az elmúlt időszak-
ban elkezdődött egy nagyon 
komoly együtt-gondolko-
dás a várossal. Mi azt szeret-
nénk, hogy Miskolcnak és a 
Miskolci Egyetemnek közös 
víziója legyen a jövőről – 
szerencsére Polgármester úr 
és az egyetemi vezetés is na-

gyon nyitott erre – hangoz-
tatta Horváth Zita.

– A Miskolci Egyetem 
Észak-Magyarország megha-
tározó intézménye és annak is 
kell maradnia. Egy olyan szel-
lemi kisugárzó központnak, he-
lyi bázisnak, amelynek az okta-
tás, a kutatásfejlesztés, ezáltal a 
befektetők idevonzása is a fela-
data kell, hogy legyen. A Mis-
kolci Egyetem szerencsére egy 
viszonylag széles képzési port-
fólióval rendelkező universitas, 
hiszen nem mondhatjuk, hogy 
ennek a régiónak csak bölcsé-
szekre, csak közgazdászokra, 
csak jogászokra – nem sorolom 
végig – lenne szüksége. S éppen 
az a jó az egyetemünkben, hogy 
az itteni képzési igényeket na-
gyon széles skálán ki tudja ki-
elégíteni - emelte ki a helyettes 
államtitkár.
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Horváth Zita felsőoktatásért felelős  
helyettes államtitkárral beszélgettünk

Hirdetés



Az Erste Ligában újoncként szereplő Vienna Capitals csa-
pata látogatott hétfőn a Jégcsarnokba. A piros-fehérek végig 
magabiztos játékkal győzték le a bécsi csapatot, nem is akár-
hogy, 7-1 arányban!

Az Erste Liga következő for-
dulóiban a DVTK Jegesmed-
vék jégkorong csapata pén-
teken – lapzártánk után - a 
Csíkszeredát fogadja, vasárnap 
pedig Székesfehérvárra látogat. 
Szokásos heti sajtótájékozta-
tónkon ezúttal Mikael Tisell és 
Galanisz Nikandrosz válaszolt 
az újságírók kérdéseire.

– Bár mindig csak egy mecs-
csre koncentrálunk, remélem, 
hogy a bécsiek ellen mutatott já-
tékstílust és energiát tovább tud-

juk vinni, mind a támadásokban, 
mind védekezésben, emberelő-
nyös és emberhátrányos szitu-
ációkban egyaránt. Nagyon tet-
szett az, amit hétfőn láttam a 
srácoktól, remélem, hogy ez a 
jövőben is folytatódni fog. Peter 
Sakaris eltiltás miatt nem játsz-
hat a következő mérkőzésen, 
viszont Miskolczi Márk vissza-
térhet sérüléséből, így nem lesz 
gond, hogy egy emberrel keve-
sebben leszünk – mondta el Mi-
kael Tisell vezetőedző. 

Hagyományosan az úgy-
nevezett eljutási versennyel 
kezdődtek el hétfőn reggel a 
Miskolci Mobilitási Hét ren-
dezvényei. A megmérettetésen 
ismét bebizonyosodott, hogy 
kerékpáron lehet a leggyor-
sabban bejutni a belvárosba 
a reggeli csúcsforgalomban. 
A héten számos programmal, 
városrészi rendezvényekkel, 
közlekedési vetélkedőkkel 
várták az érdeklődőket.

Miskolc önkormányzata idén 
tizenhetedik alkalommal csat-
lakozott az európai kezdemé-
nyezéshez, melynek segítségé-
vel évről-évre egyre több ember 
figyelmét hívják fel a közleke-
dés okozta környezeti, egész-
ségi hatásokra, az ésszerű au-
tóhasználatra, a közösségi és 
alternatív közlekedési eszközök 
előnyeire. Európa legnagyobb 
közlekedési-környezetvédel-
mi rendezvénysorozata idén a 
„Közös Út, Közös Jövő!” gon-

dolat köré szerveződik, Miskol-
con csaknem száz programmal 
várták ahéten az érdeklődőket.

Hétfőn reggel hét órakor 
egyszerre indultak el a futók, 
kerékpárosok, valamint egy 
autó, egy busz és egy villamos 
Felső–Majláthról, hogy idén 
is kiderüljön, milyen módon 
lehet a leghamarabb eljutni a 
Városház térre. Ezúttal is egy 
kerékpáros volt a leggyorsabb, 

aki 14 perc alatt ért be a cél-
ba. A villamos lett a második, 
amely 21 perc alatt teljesítette a 
távot. Az autós „versenyző” egy 
perccel maradt el a villamostól.

Aki kerékpárral érkezett, azt 
a szervezők ezúttal is reggelivel 
várták a Városház téren, ahol 
Kiss János alpolgármester hiva-
talosan is megnyitotta a 17. Mis-
kolci Mobilitási Hetet. - Folyta-
tódnak a kerékpárút-fejlesztések 

az európai uniós források jelen-
tős részét fordítjuk majd erre. 
Tisztában vagyunk a környe-
zeti kihívásokkal, az erre adan-
dó válaszokkal, és igyekszünk 
mindezt egy olyan rendszerbe 
illeszteni, amely biztosítani tudja 
Miskolc város lakossága számá-
ra a kényelmes, gyors, kulturált, 
egészség- és környezetkímélő 
közlekedést – hangoztatta be-
szédében az alpolgármester. 

Úgynevezett V4 Sporttalálkozót ren-
deztek az elmúlt két napban Miskol-
con. Az eseményen a visegrádi társulás 
országaiból, Miskolc testvérvárosainak 
csapatai vettek részt. A miskolci neve-
zetességek felkeresése mellett, hagyo-
mányos és egészen különleges sport-
programok is vártak a csapatokra.

Csütörtök kora délután érkeztek meg a 
küldöttségek Lengyelországból, Csehor-
szágból és Szlovákiából. Szálláshelyük el-
foglalása után nem sokkal útra is keltek, hi-
szen színes programok vártak rájuk. Előbb 
megtekintették a belvárost, megkóstolták az 
autentikus, helyi ízeket - például a diósgyőri 
vitéz kolbászt vagy a bükki forrásvizet.

Este hat órakor már a Diósgyőri várba 
vezetett a delegáció útja, amelyet elkísért 
Kiss János alpolgármester is. Megtekintet-

ték a felújított várat, nem is akármi-
lyen körítésben, hiszen valódi királyi 
udvartartás fogadta a vendégeket.

Az est folyamán volt párbajví-
vás, táncverseny és vacsora, mely 
közben az Agyagban-

da zenekar zenélt, majd a 
Dixiland Band következett. 
Péntek délelőtt már a sport-
versenyeké volt a főszerep: a 
hivatali öttusáé és az úszás-
vízi vetélkedőé. Előbbiben 
három-három nő és férfi 
alkotott egy csapatot, míg 
utóbbiban egy nő és három 
férfi volt az arány. A ver-
senyek után regenerálódás 

majd az aktív pihenés következett, dél-
után pedig Lillafüreden sétáltak, csóna-
káztak, sárkányhajóztak a vendégek. A 
pénteki vacsorára és eredményhirdetés-
re az Avasi Celláriumban került sor.

Az OTP Bank Liga 9. fordulójában Debrecenben játszott 
a DVTK a Paks ellen. Ugrai Roland révén gyorsan előnyt 
szerzett a Diósgyőr, azonban a vendégek még az első fé-
lidőben fordítani tudtak. A második félidő elején Nikola-
os Ioannidis góljával sikerült egyenlíteni, majd sorra kö-
vetkeztek a diósgyőri ziccerek. A gólt azonban a vendégek 
lőtték és a lefújás előtt bebiztosították a győzelmüket is.

– Nyerhető mérkőzést ját-
szottunk ezer helyzettel, amit 
nem sikerült berúgni, mert 
nem voltunk elég élesek a 
kapu előtt. Azonban most 
legalább nem csak a lehető-
ségekig, hanem a helyzete-
kig, lövésekig eljutottunk, ha 
így folytatjuk, akkor a követ-
kező mérkőzésen remélhe-
tőleg gól is fog születni. Ab-
szolút uraltuk a mérkőzést, 

az első félidőben volt egy fá-
zis, ami miatt kicsit megdor-
gáltam a játékosokat a szü-
netben, de utána a második 
félidő rendben volt, mentek, 
küzdöttek, hajtottak. 

Most következik két nyer-
hető mérkőzés, azokon kell 
pontokat szereznünk – nyi-
latkozta Bódog Tamás szak-
mai vezető a mérkőzés után a 
klub honlapjának. 

Sport Miskolci Napló8
Ésszerű autóhasználat, környezetbarát 
közlekedés 

„Két nyerhető  
mérkőzés következik”

„Nagyon tetszett az, 
amit hétfőn láttam”

TESTVÉRVÁROSI VENDÉGEK MISKOLCON

„KÖZÖS ÚT, KÖZÖS JÖVŐ!” 

V4 Sporttalálkozó A MISKOLC TELEVÍZIÓ 2017. 39. HETI MŰSORA
Szeptember 25. hétfő 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismét-

lése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Prog-
rampont (programajánló) 18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin) 19:00 Miskolc 
Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 
19:25 Üzleti negyed (gazdasági magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Idő-
járás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Szeptember 26. kedd 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (prog-
ramajánló) 18:25 Sportpercek (sportmagazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjá-
rás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Mérkőzés 21:00 Miskolc Ma ism. 
(híradó) 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Programpont ism. (programajánló) 21:25 Képújság

Szeptember 27. szerda 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok is-
métlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 
Programpont (programajánló) 18:25 Helyzetkép (politikai háttérbeszélgetés) 19:00 
Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (prog-
ramajánló) 19:25 Quantum (tudományos magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 
20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Szeptember 28. csütörtök 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok 
ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 
Programpont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc 
Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 
19:25 Creatív chef (gasztronómiai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 
Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Szeptember 29. péntek 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (prog-
ramajánló) 18:25 Egészségpercek ism. (egészségmagazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 
19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Gasztrokaland ism. 
(gasztronómiai magazin) 19:40 Zeneváros ism. (zenei magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (hír-
adó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Szeptember 30. szombat 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képúj-
ság 18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló) 18:30 Promenád ism. (kulturális maga-
zin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló 19:30 Sportpercek ism. (sportmagazin) 
20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság 

Október 1. vasárnap 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 16:30 Hí-
vőszó  (vallási magazin) 18:00 Miskolci Napló ism. (közéleti magazin) 18:30 Ez Mis-
kolc ism. (turisztikai magazin) 18:45 Köztünk élnek ism. (portré) 19:00 Egészség-
percek ism. (egészségügyi magazin) 19:30 Üzleti negyed ism. (gazdasági magazin) 
20:00 Élen állunk (sportműsor) 20:30 Képújság



A futballdrukkereknek is kü-
lönleges élményt kínál a jövő 
hétvégi Utánam Srácok Fesz-
tivál, a Hajrá, Diósgyőr! című 
1997-es dokumentumfilm 
révén a DVTK-s helytörténet 
is megelevenedik. 

Az idén húszéves filmalko-
tás vetítése (szombaton 3-tól 
az Avasi kilátóban) kapcsán 
beszélgetnek a témáról. Az 
egész szombat a kilátónál zaj-
lik majd: délelőtt (9.30, sport-
pálya) kamabajnokság; dél-
után (17.00) fórum a kilátóban 

a kilátóról. Este PFM-kötet-
bemutató, majd hajnalig ze-
nei program: Kisavas – Ligu-
id Limbs – DJ Zöld. Emellett 
a nap folyamán a néhai kilá-
tós éttermi szinten MoziMis-
kolc-kiállítás.

Az Utánam Srácok Fesztivál 
már szeptember 28-án kezde-
tét veszi: csütörtökön délután 
5 órától városi túra, a Búza 
tér, Ady-híd, Centrum áruház, 
Royal köz, Villanyrendőr, We-
idlich-udvar útvonalon. Érinti 
a séta legendás Boris borozót 
is. A Weidlich-palotában pon-
tosabban a Zöld Sárkány teá-

zóban pedig fél 8-tól Kukorelly 
Endre és Papp Dénes irodalmi 
estjét tartják. Az Észak-Keleti 
Átjáró Egyesület rendezvény-
sorozata másnap, pénteken a 
kilátóban folytatódik: fél 7-kor 
a KineDok sorozatban a Világ-
vége című filmet vetítik, majd 
a Privát félmúlt Miskolcon 
című várostörténeti kötetsoro-
zat szerzői estjét tartják. Szom-
baton, kapcsolódva a DVTK-s 
programhoz, az USF résztve-
vői bónuszként a múzeumbe-
li stadiontörténeti kiállítást a 
Papszeren ez alkalommal in-
gyen látogathatják.
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Parádés Planéták – Látványos  
koncert a zene világnapja alkalmából

A bolygók közé repítik a Miskol-
ci Szimfonikusok mindazokat, akik 
2017-ben is velük ünneplik a zene 
világnapját. A különleges alka-
lomra, izgalmas és látványos kon-
certtel készül az együttes, ahol a 
Csillagok háborúja zenéjét ihlető 
alkotás is felhangzik majd.

Mint ismert, október elseje a zene 
világnapja, ebből az alkalomból or-
szágszerte több koncertet, hang-
versenyt és más zenei programot is 
rendeznek. A Miskolci Szimfonikus 
Zenekar már negyedik alkalommal 
szervez zene világnapi hangversenyt. 
A Carmina Burana, a Djabe Együttes 
Forward lemeze, majd a tavalyi Ver-
di: Requiem után, az idei koncertük 
műsora is igen izgalmas és összetett 

lesz, igazi kalandokat kínálva a közön-
ségnek! Gustav Holst: Planéták című 
zenekari szvitjének különlegessége, 
hogy hét tételét a naprendszer ad-
dig ismert bolygóiról nevezte el (le-
számítva a Földet), s azok karakterét 
elevenítette meg a muzsikában. A 
huszadik századi mű hangzásélmé-
nye vetekszik egy szuperkoncertével, 
a nagy zenekari apparátusnak és a kó-
rusnak köszönhetően. A darab egyéb-
ként a híres hollywoodi zeneszerző, 
John Williams életművét is megih-
lette, a Csillagok háborúja zenéje 
ugyanis kísérteties hasonlóságot mu-
tat a Planéták című zenekari szvittel. 
A muzsikát látványos vetítés egészíti 
majd ki, amelyek a világűrbe repítik el 
a hallgatóságot. A műsoron szereplő 
Verbey: Fraktál szimfóniájának első té-

tele sem lesz kevésbé izgalmas. Ezzel 
az alkotással kapcsolódnak a Kutatók 
éjszakája programhoz, a tudományos 
élethez, hiszen ez a mű matematikai 
magyarázat is egyben, amelyet szin-
tén vetítés színesít. Emellett Szent-
páli Roland szaxofon kvartettre írt 
versenyműve is felhangzik majd, a 
ClaXoTon Quartet közreműködésé-
vel. Az izgalmas zenei kompozíció-
hoz tehát, csodás helyszín, nagyszerű 
közreműködők és vizuális élmények 
is társulnak. A koncertnek a Miskolci 
Egyetem díszaulája ad majd otthont. 
Az est dirigense a brit származású Da-
vid Curtis lesz, aki ebben az évadban 
első vendégkarmesterként vesz részt 
a zenekar munkájában. A koncert a 
Bartók Plusz Operafesztivállal közös 
szervezésben valósul meg.

2017. SZEPTEMBER 30. 19.00 
LÁTVÁNYOS KONCERT  
A ZENE VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
Miskolci Egyetem, Díszaula
Theo Verbey: Fractal Symphony - I. tétel 
Szentpáli Roland: Concerto for ClaXoTon and Orchestra
Holst: Planéták   

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Közreműködik a ClaXoTon Quartet (Menyhárt Ferenc, 
Bárány Zoltán, Czimer Sándor, Czakó Péter), a Forrás 
Kamarakórus (kórusvezető: Balásné Molnár Ildikó) és 
Piller Imre (a Miskolci Egyetem Matematikai Intézetének 
munkatársa)
Vezényel: David Curtis

A MIHŐ Kft. fűtési rendszere készen áll a 
fűtés indítására. Az ide vonatkozó kormány-
rendelet szerint fűtési időszak az év szep-
tember 15. napja és a következő év május 
15. napja közötti időszak. A kezdődátum 
természetesen még nem jelent automati-
kus fűtésindulást, de a távhőszolgáltató tár-
saságok fűtési rendszerének készen kell áll-
nia a fűtés esetleges indítására.

A zavartalan fűtési idény érdekében 
azonban nem csak a szolgáltatónak, ha-
nem a lakóközösségeknek is készülniük 
kell.

A MIHŐ Kft. javasolja próbafűtés során 
ellenőrizni a fogyasztók tulajdonában lévő 
rendszer üzemkészségét, melynek során 
elháríthatják az esetleges hibákat a fűtési 
idény kezdetéig.

Az egyik legfontosabb, hogy a fogyasztók 
a termosztatikus radiátorszelepeket állítsák 
maximális nyitási helyzetbe. Ezzel tudják se-
gíteni, hogy a rendszerben lévő levegő el-
távozzon, vagyis, hogy ne legyen „levegős 
a rendszer”. A fűtés beindulását követően a 
radiátorszelepeket már a kívánt hőmérsék-
letnek megfelelő állásba kell fordítani. 

ÖN 300 FORINTÉRT KIPRÓBÁLNÁ,  
HOGY MŰKÖDIK-E A TÁVFŰTÉSE? 

Ha igen, szeptember 15-e után keresse  
a társasház közös képviselőjét,  
aki kérje a MIHŐ-től a próbafűtést! 

INDULJON ÚGY A TÁVFŰTÉS, AHOGY SZERETNÉ!

MIHŐ – Környezetbarát energia a jövőnkért!

További információ a www.miho.hu internetes portálon.

Hirdetés

A kutatók éjszakáját 2005 óta minden év 
szeptemberének utolsó péntekén rende-
zik meg. Ezen az egyéjszakás fesztiválon 
Európa 33 országában több mint 300 vá-
rosban lehet játszani, beszélgetni, felfe-
dezéseket tenni kutatókkal, tanárokkal, 
professzorokkal, vállalatok képviselőivel. 
Miskolc és a megye legnagyobb program-
helyszíne a Miskolci Egyetem.

A szeptember 29-ei rendezvény sokszínű-
ségét jól mutatja, hogy a Miskolci Egyetem 
minden kara, az Egyetemi Könyvtár, az Ide-
gennyelvi Oktatási Központ és a Konfuciusz 
Intézet is érdekességekkel készül. A kutatók 
éjszakája nyílt napként is betekintést enged 
az egyetem életébe. Cél az, hogy a résztve-
vők, általában középiskolás és általános is-

kolás diákok megszeressék a tudomány és a 
kutatás világa mellett a Miskolci Egyetemet 
is. Ezzel együtt több mint száz program-
mal igyekeznek mindenkit megszólítani a 
szervezők, akik az előző évek mintájára in-
gyenes buszjárattal is készülnek a Centrum 
– TAKATA – Egyetemváros között, így azt 
remélik, idén is sikerül elérni a négyezer 
fős látogatói számot. Az esemény 17 órakor 
ünnepélyes megnyitóval kezdődik a Dísza-
ulában, hogy azután a világító atomoktól 
kezdve, a mágikus ragacson át az Elmehá-
za játékokig sok mindennel elkápráztassák 
a résztvevőket. Az egyetem mellett Miskolc 
legnagyobb cégei és a Miskolc Holding két 
tagvállalata, a MIVÍZ Kft. és az MVK Zrt. 
is érdekességekkel készül a kutatók éjszaká-
jára.

UTÁNAM, SRÁCOK, IDÉN IS!

Kutatók éjszakája a Miskolci Egyetemen

Magyarország, szeretlek! – Duna 
csatorna

Szeptember 24. 19.30 óra.  Borsod-Aba-
új-Zemplén megye, szeretlek! Idén 
ősszel a Magyarország, szeretlek! 
című műveltségi vetélkedőben me-
gyéink mérik össze tudásukat és jó-
kedvüket! Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye színeiben három játékos, egy 
tapasztalt csapatkapitány és egy se-
reg szurkoló mutatja meg ügyessé-
gét és találékonyságát. Szurkoljunk 
együtt megyénk csapatának szep-
tember 24-én vasárnap este 19.30-
kor a Dunán!  A műsorról további 
információkat olvashatnak www.
mediaklikk.hu/magyarorszagszeret-
lek oldalon, illetve a műsor facebook 
oldalán. 

Miskolci Nemzeti Színház
Szeptember 23. 17 óra MARICA GRÓF-

NŐ – operett. NAGYSZÍNHÁZ Csiky 
(arany, alap, ezüst) bérlet. Jegyvá-
sárlás. 

Szeptember 29. 11 óra. MINDEN EGÉR 
SZERETI A SAJTOT – zenés mesejá-
ték. KAMARA Bemutató előadás. 

Szeptember 30. 11 óra. MINDEN EGÉR 
SZERETI A SAJTOT – zenés mesejá-
ték. KAMARA Bérletszünet Jegyvá-
sárlás. 19 óra. A KAUKÁZUSI KRÉTA-
KÖR – színmű. JÁTÉKSZÍN Bemutató 
előadás. 

Csodamalom Bábszínház
Szeptember 24. 10.30 óra. MESELÁDA 

című bábelőadás.
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház
Szeptember 29. 17 óra. Braun And-

rás emlékkiállításának megnyitója. 
A tárlatot megnyitja: Hajdu István 
műkritikus. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Szeptember 26. 16.30 óra. Versek von-

zásában. A Miskolci Egyetem filozó-
fusai miskolci szerzők alkotásairól. 
Beszélgetés Fecske Csaba József At-
tila-díjas költő alkotásairól. A beszél-
getést a Miskolci Egyetem Filozófiai 
Intézetének oktatói vezetik. Téma-
vezető: Gáspár Csaba László intéze-
tigazgató. 

Lévay József Muzeális Könyvtár
Szeptember 28. 16 óra. A miskolci re-

formátus gimnázium Lévay József 
tanársága idején. Előadó: Ugrai Já-
nos egyetemi docens. A Lévay József 
Centenáriumi Emlékprogram 2015–
2018 keretében. 

Tompa Mihály Könyvtár
Szeptember 29. 14 óra. Az Óperenci-

ás-tengeren túl... Vetítéses foglal-
kozás általános iskolásoknak a ma-
gyar népmese napja alkalmából. A 
foglalkozás kézműveskedéssel zárul: 
sárkányfigura készítése papírból és 
spatulából.  

Miskolci Egyetem, Díszaula
Szeptember 30. 19 óra. KONCERT A 

ZENE VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL. 
Theo Verbey: Fractal Symphony - I. 
tétel Szentpáli Roland: Concerto for 
ClaXoTon and Orchestra Holst: Pla-
néták Miskolci Szimfonikus Zenekar 
Közreműködik a ClaXoTon Quartet 
(Menyhárt Ferenc, Bárány Zoltán, 
Czimer Sándor, Czakó Péter), a For-

rás Kamarakórus (kórusvezető: Ba-
lásné Molnár Ildikó) és Piller Imre 
(a Miskolci Egyetem Matematikai 
Intézetének munkatársa) Vezényel: 
David Curtis. 

Művészetek Háza 
Szeptember 25. 18 óra.  VIHAR A BILI-

BEN – Kovács András Péter önálló 
előadása.

Szeptember 27. 19.30 óra. Fusio Group. 
A kétszeres Arany Dobverő-, Fonog-
ram-, Artisjus- és eMeRTon-díjas 
Szendőfi Péter zenekara, akinek 
szerzeményeit, hangszereléseit a ze-
nekar rendszeresen játssza.

Szeptember 28. 18 óra. Bagdy Emőke 
előadása. Téma: Férfisors, női sors, 
párkapcsolati harmónia. 

Szeptember 29. 19 óra. Musical és Mis-
kolc 2017 Gála. A program főszerve-
zője a Zenével az Ifjú Tehetségekért 
Alapítvány, fővédnöke KAMARÁS 
MÁTÉ nemzetközi hírű musicaléne-
kes. A jubileumát ünneplő rendez-
vény az idén az eddigieknél is több 
városunkból, megyénkből származó, 
szárnyaikat próbálgató pályakezdő 
művésznek ad bemutatkozási lehe-
tőséget.

Helynekem
Szeptember 30. 21 óra. Disco Express 

születésnapi koncert.
Avasi kilátó
Szeptember 30. 17 óra. Fórum, közön-

ségtalálkozó a Hajrá, Diósgyőr! c. 
riportfilm alkotóival, az Utánam 
Srácok Fesztivál harmadik napi prog-
ramjában. 

PROGRAMAJÁNLÓ
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MEGHÍVÓ
LAKOSSÁGI FÓRUM
„FŐNIX ME” – MEGÚJULÓ EGYETEM
A „Főnix ME” – Megújuló Egyetem EFOP 3.4.3.-16-2016-00015 
projekt középpontjában a Miskolci Egyetem megújítása, ver-
senyképességének fokozása, képzési és szolgáltatási minősé-
gének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása; az 
intézmény szellemi potenciáljára alapozva a régióban jellem-
ző társadalmi és területi hátrányok csökkentése, diplomások 
arányának növelése, a fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek 
életminőségének, munkaerőpiaci esélyeinek javítása, valamint 
külföldi „hallgató-vonzó” képességének erősítése áll.

Helyszín: Miskolci Egyetem, A/4-es épület, 128/a.
Időpont: 2017. szeptember 29.

PROGRAM:
11.00–11.05 MEGNYITÓ – „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem
11.05–11.40  Intézményi fejlesztés,  

KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
11.40–12.00 ÖSSZEGZÉS

MEGHÍVÓ
LAKOSSÁGI FÓRUM
FIATALODÓ ÉS MEGÚJULÓ EGYETEM
A „Fiatalodó és megújuló Egyetem – Innovatív tudásváros a 
Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi 
fejlesztése” EFOP-3.6.1-16-2016-00011 projekt célja, hogy elő-
segítse és támogassa a régió felzárkózását és gazdasági fejlő-
dését a kutatás-fejlesztési és innovációs feltételrendszer meg-
teremtése és fejlesztése által. Ezen belül kiemelt cél a kis- és 
közepes vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevé-
kenységének ösztönzése, melyhez kiváló közvetítő csatornát 
képez az Egyetem technológiai- és tudástranszfer tevékenysé-
gének tervezett fejlesztése.

Helyszín: Miskolci Egyetem, A/4-es épület, 128/a.
Időpont: 2017. szeptember 29.

PROGRAM:
10.00–10.05 MEGNYITÓ – Fiatalodó és megújuló Egyetem
10.05–10.40  Innovatív tudásváros – KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
10.40–11.00 ÖSSZEGZÉS

Pick virsli tartós bélben     
1 kg (COOP ABC, 
COOP Szuper) 

1199 Ft

Eh. egész csirkecomb                                                      
1 kg (baromfit árusító üzl)

499 Ft 1499 Ft

ŐSZI AKCIÓ SZEPTEMBER 20-TÓL OKTÓBER 3-IG 
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

SPÓROLJON TÖBBET:
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
Ariel mosógél color 2,6 lit, 1  db  vásárlásánál  2099 Ft/db  
Ariel mosópor Mounten Spring 3 kg 2  db  vásárlásánál 1899  Ft/db 
egységár: 807,30 Ft/l, 699,66 Ft/kg – 730,38 Ft/l; 633 Ft/kg

Keresse az egyéb akciós termékeket is! Vásároljon 1000 Ft felett és ponttal  
jutalmazzuk! Részletek az üzletekben és a szórólapokban!

Pick sertés-, füstölt ízű 
párizsi                                                   
1 kg 

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

Az akció érvényes: 

2017. 09. 23-tól 2017. 09. 29-ig 

Lenor öblítő 780 ml, 930 ml 599 Ft

Vanish folteltávolító, 1 l 799 Ft

Mosódió labda, 5 mosáshoz 259 Ft

Tomi mosógél, 1,32 l, 757 Ft/l 999 Ft

Tomi mosógél, Amazónia 3,3 l, 606 Ft/l 1499 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

Szavó penészeltávolító, 500 ml, 2198 Ft/l 1099 Ft

Clin ablaktisztító, pumpás, 500 ml, 938 Ft/l 469 Ft

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

Dove krémtusfürdő, 250 ml, 2396 Ft/l 599 Ft

Mosószóda 1 kg 379 Ft

Fürdőszoba szőnyeg, gumis, 65 cm széles 1199 Ft/fm

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

Apróhirdetés
Komfort nélküli lakást, házat kere-
sek Miskolc egész területéről bérlés-
re. Tel.: 46/411-304

Selyemréten eladó, illetve elcserél-
ném, társasházi első emeleti gázfű-
téses, erkélyes, 36 m2-es lakásomat. 
Távfűtéses, panelprogramos, hőszi-
getelt, magasföldszinti, vagy első 
emeleti, nagyobb lakásra cserélném 
a belvárosban, értékegyeztetéssel. 
Ugyanitt bükkfatörzsből kiállítási áll-
ványok eladók. Érd:tel: 06-30/ 360-
55-02, vagy 06-46/749-495.

KARATE GÖRÖMBÖLYÖN 2017. 
09. 04-től minden hétfőn és csütör-
tökön 18 órától a Görömbölyi Műve-
lődési Házban. Négy éves kortól, kez-
dőket 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, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru-
ház 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, filagóri-
ák, elő tetők, kerítések, kerti házak és 
egyéb famunkák készítése; Ve lux ab-
lakok beépítése, cseréje; íves fedések 
és hajlatok készítése; tetők szellőzte-
tése. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 
06-20/460-6775.

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós  

versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel  
+ versenytárgyalás) útján történő értékesítésre  

meghirdet miskolci lakásokat.
Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról  

bővebb tájékoztatás a Miskolc Holding Zrt. honlapján  
(www.mikzrt.hu), ügyfélszolgálati irodájában  

(Miskolc, Széchenyi u. 60.), a lakashasznositas@mikrt.hu  
e-mail címen, az 516-254-es, 516-257-es,  

valamint a 70/506-0611-es  
és 70/506-0610-es telefonszámokon kérhető.

MEGHÍVÓ
IV. PETŐFI KÖNYVTÁRI NAPOK
Teljesen megújult a Petőfi Sándor Könyvtár. Az újranyitást kétnapos  
rendezvénysorozattal ünnepeljük, amelyre szeretettel meghívjuk Önt  
és kedves családját.     

Időpont: 2017. szeptember 29. (péntek) 
Helyszín:  Petőfi Sándor Könyvtár (3534 Miskolc, Nagy Lajos király útja 16.)
PROGRAM: 16.30–17.30 A Diósgyőr városrészt érintő fejlesztésekről előadást 
tart: Dobos Sára és Gál Ágnes tervezők. 

Időpont: 2017. szeptember 30. (szombat) 
Helyszín: Petőfi Sándor Könyvtár (3534 Miskolc, Nagy Lajos király útja 16.)
PROGRAM:
09.00–10.00 Szenczi dance, diósgyőri jazztánc klub fellépése  
10.00–10.45 A Kiss Kata Zenekar koncertje
10.45–11.30 Csiribiri Együttes interaktív gyermekműsora 
14.00–15.00  Pázmándy Péter: Mit nyújt a Bükk egy kerékpárosnak?  

című előadása
15.00–18.00  Roller street bemutató, alternatív járművek bemutatása.  

Kerékpáros KRESZ tanpálya a Petőfi Könyvtár előtti területen 
Egész nap   100 Ft-os beiratkozási akció, virtuális kiállítás a felújításról,  

gyermekeknek kézműves foglalkozás  

„Diósgyőr városközpont  
integrált rehabilitációja”  
TOP-6.3.2-15- 
MI1-2016-00002
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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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Egy szerencsi küldte a NAV-
nak a fehér poros leveleket

Egy 62 éves szerencsi férfit gyanúsít a rendőrség azzal, hogy gya-
nús fehér porral megtöltött borítékot adott fel a múlthéten két alka-
lommal is a szerencsi postahivatalon keresztül. Alapos a gyanú arra 
is, hogy az általa küldött levél okozott riadalmat múlt pénteken és 
most hétfőn a NAV miskolci épületében. Dobi Tamás, a B.-A.-Z. Me-
gyei Rendőr-főkapitányság szóvivője érdeklődésünkre elmondta, az 
ismeretlen tettes ellen indított nyomozás során letartóztatták a férfit, 
aki ellen közérdekű üzem működésének megzavarása miatt folyik 
szabálysértési eljárás. A miskolci eseményeket megelőzően, a szeren-
csi posta dolgozói már szeptember 13-án, majd egy nappal később 
is találtak fehér poros borítékot. A rendőrség és a katasztrófavéde-
lem speciális egységei lezárták, kiürítették az épületet és környékét. 
A vizsgálat során kiderült, hogy a borítékban található fehér por ár-
talmatlan. Ugyanez ismétlődött meg aztán szeptember 15-én és 18-
án Miskolcon, a NAV épületében, ahol ugyancsak gyanús fehér por 
találtak levelekben – ez is ártalmatlannak bizonyult. 

Meghalt egy biztonsági őr Miskolcon
Verekedés tört ki nemrégiben az Egyetemvárosban található 

Rock well klub előtt, melyet követően, eddig ismeretlen okból életét 
vesztette a klub sajószentpéteri biztonsági őre. „A szórakozóhelyen 
kívül történt garázdaság után az egyik biztonsági őr eddig tisztá-
zatlan körülmények között rosszul lett és a Rockwell klub állandó 
egészségügyi dolgozója minden igyekezete és a helyszínre érkező két 
mentőautókban szolgálatot teljesítő mentők segítsége ellenére is el-
hunyt. Mi is várjuk a híreket a rendőrségtől és bízunk benne, hogy 
minél hamarabb tisztázódnak ennek a szomorú eseménynek a kö-
rülményei. Továbbá szeretnénk kifejezni a család felé részvétünket 
és együttérzésünket, a Rockwell klub egy régi munkatársat, sőt talán 
írhatom, hogy egy barátot vesztett el szombat hajnalban.” – írta köz-
leményében a klub. 

Lángtenger  
– mintegy tíztonnányi 
szén gyulladt meg

Mintegy tíztonnányi 
szén kapott lángra, amikor 

tűz keletkezett szeptember 17-én egy régi állattartó telep épületében, 
Szendrő határában, ahol faszenet készítettek és csomagoltak. A helyi 
és a bódvaszilasi hivatásos tűzoltók három vízsugárral és kéziszer-
számokkal oltották a lángokat, az egységek a beavatkozás során két 
háztartási gázpalackot távolítottak el az épületből. Az egyik palackot 
hőhatás érte, ezért azt a tűzoltók visszahűtötték. Az eset során nem 
sérült meg senki – tájékoztatott a katasztrófavédelem. 

81 éves nőre támadtak
Életveszélyt okozó testi sértés és rablás miatt folytat büntetőeljá-

rást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság egy 54 
éves és egy 20 éves novajidrányi férfival szemben. A gyanúsítottak 
szeptember 16-án este súlyosan bántalmaztak göncruszkai házában 
egy 81 éves nőt, majd különböző értékeket vittek el tőle. A nyomozás 
eredményeként a rendőrök két nap múlva bűnügyi őrizetbe vettek a 
két novajidrányi férfit, akik a bűncselekmény elkövetésével gyanú-
síthatók. A hatóság egyben előterjesztést tett előzetes letartóztatásuk 
ügyészi indítványozására. 

Nem használta a biztonsági övét
Súlyos sérülésekkel szállították kórházba azt a nőt, aki szeptem-

ber 18-án 18 óra körül Prügy közelében közúti közlekedési balesetet 
szenvedett. A baleset későbbi sérültje személygépkocsijával Szerencs 
felé tartott, amikor nem az út vonalvezetésének megfelelően vezette 
járművét és egy kanyarban kisodródott. Az autó megpördült, majd 
felborult és a szántóföldön állt meg. A biztonsági övet nem használó 
sofőrt súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérülésekkel szállították kór-
házba a mentőszolgálat munkatársai.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Nem szeretne felelősséget vál-
lalni mások miatt, úgy érzi, most a saját baja is bőven elég. Ahe-
lyett, hogy magában fortyog, ezt nekik is mondja meg inkább. 

Ne vegye zokon, ha valaki extra feladattal bízza meg. 

Bika (április 21 – május 20) Minden csak nézőpont kérdése, 
és most tényleg nagyon sok minden múlik azon, hogyan látja a 
dolgokat. Nem csak a saját lendületét, hozzáállását befolyásol-

hatja ez, hanem a sikert, és mások véleményét is.

Ikrek (május 21 – június 21) Annak örülne a legjobban, ha 
mindenki békén hagyná, és foglalkozhatna csendben a saját 
dolgaival. Egyedül azonban nem mennek olyan könnyen a dol-

gok, szüksége lesz másokra is az úton. Legyen türelmes!

Rák (június 22 – július 22) Mindent nem kaphat meg, és ha 
semmit nem akar elengedni, akkor még csak az sem lehet az 
Öné, amire volt esélye. Döntse el, mi a fontosabb, és abba az 

irányba menjen. Néha jobb egy kicsit engedni az igazunkból. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Nem is akarja elhinni, 
hogy milyen hosszú út van már Ön mögött, amikor a héten va-
lami arra sarkallja, hogy visszatekintsen. Ez a visszapillantás a 

folytatáshoz is motivációt jelent, gyorsan rátalál az előnyeire.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Éppen idejében old 
meg egy problémát, és még nem okoz különösebb bajt. Azt 
azonban már most is érzi, legközelebb nem engedheti meg, 

hogy ilyen messzire menjenek a dolgok. Sok múlik az apró gesztusokon. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Régóta vár valamire, 
és bár egyre közelebb kerül a megvalósulás, még mindig nem 
ezen a héten érik be a munkája gyümölcse. Bármilyen nehéz is, 

tartson még ki egy kicsit. Hozza ki a helyzetből a legjobbat.

Skorpió (október 24 – november 22) Gyorsan fogynak a le-
hetőségek, és ha sokáig gondolkodik, lehet, hogy lemarad az al-
kalomról. Minél előbb el kell rendeznie magadban, hogy melyik 

irányba szeretne indulni. Valakitől téves információt kaphat. 

Nyilas (november 23 – december 21) Találjon időt a héten 
arra is, hogy feltöltődik és kikapcsolódik, mert elég nagy volt a 
nyomást érzett a héten. Ha nem engedi ki a gőzt, az akár egész-

ségügyi kockázatot is jelenthet. Ne ijedjen meg a pihenéstől. 

Bak (december 22 – január 20) Nem biztos, hogy mások is 
ugyanúgy értenek bizonyos dolgokat, mint ahogyan Ön. Lehet, 
hogy ezt bosszantónak is találja, de ha elég fontos az ügy, akkor 

mégis elmagyarázhatja nekik a nézőpontját, megértik majd. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Apró dolgok teszik bol-
doggá a héten, de ugyanígy apró dolgok lehetnek azok is, amik 
felbosszantják. Az a lényeg, hogy most is megtalálja majd az 

egyensúlyt, és ne aggódjon túl sokat fölösleges dolgok fölött.

Halak (február 20 – március 20) Legyen óvatos, mert sokan 
lesznek a héten, akik megpróbálják eltéríteni az eredeti céljai-
tól. Lehet, hogy ezúttal határozottabbnak kell lennie, mint szo-

kott. Tartsa magát most is az eredeti elképzeléseihez.

FORRÓ NYOMON

Vándorkiállítást szerveznek Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, 
Nyíregyháza, Székesfehérvár és Zalaegerszeg megyei jogú váro-
sokban az úgynevezett Seuso-kincs bemutatására. Ez a legjelen-
tősebb késő római ötvösművészeti leletegyüttes, amelyet néhány 
évtizeddel ezelőtt, a '70-es években találtak meg Magyarorszá-
gon, majd illegális körülmények között jutott ki az országból. A 
magyar kormány két lépésben szerezte vissza a Seuso-kincset, 
amely augusztus végéig a Parlamentben volt látható.

A hét fotója

Lassan már nem is számít újdonságnak, hogy világsztárokkal találkozhattunk, szelfizhettünk Miskolc belvárosában, a Cine-
fest filmfesztivál idején. A Star Wars (Csillagok háborúja) széria ikonikus főszereplőinek, Darth Vadernak és Leia hercegnőnek a 
feltűnése a Városház téren generációk szívét dobogtatta meg. Az idei CineFesten 54 nagyjátékfilmet és 91 kisjátékfilmet vetítettek 
16 kategóriában. A mustra tíz napja alatt 134 vetítést tartottak, amelyeken összesen csaknem 29 ezren vettek részt. Európa leg-
nagyobb forgatókönyv-fejlesztő projektje, a TorinoFilmLab idén Miskolcot választotta helyszínének, de a Sanghaji Nemzetközi 
Film fesztivál, a Hongkongi Filmnapok és az izraeli filmkultúra is bemutatkoztak a CineFesten.                         FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

STAR WARS

Seuso

Üveghuták és hámorok
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben az üveghuták és 
hámorok körül kialakult települések neveit rejtettük el. Kérjük, a 
megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 
2017. október 25-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe 
(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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