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IDŐKÖZI VÁLASZTÁS

MISKOLCON IS TAROLT A FIDESZ-KDNP JELÖLTJE! 

MEGÚJUL A CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ ÉS A MŰVÉSZETEK HÁZA INFRASTRUKTÚRÁJA 
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SZURKOLÓI ANKÉTON HANGOLT A DVTK A KÜZDELMEKRE 



Nagy Ákos, a Fidesz-KDNP 
jelöltje hatalmas fölénnyel, 
több mint 60 százalékos 
eredménnyel nyerte meg a 
július 15-ei, időközi válasz-
tást Miskolcon. A választá-
son 1912-en szavaztak, ami 
27,7 százalékos részvételnek 
felel meg.

Mint ismeretes, időközi vá-
lasztást tartottak július 15-én 
Miskolc 12-es számú választó-

körzetében. Tíz szavazókörben 
öt jelölt közül választhatott 
6896 választópolgár.

Az időközi választást azért 
kellett kiírni, mert a körzet ko-
rábbi területi képviselője, Hu-
bay György áprilisban ország-
gyűlési mandátumot szerzett. 
Az időközi választáson öt jelölt 
mérette meg magát: Molnár 
Zsolt – Független, Fülöp József 
Istvánné – Munkáspárt; Nagy 
Ákos – Fidesz-KDNP; Erdei 

Sándor (1983) – Független; Er-
dei Sándor (1976) – Független.

A miskolci időközi választást 
országszerte hatalmas érdek-
lődés övezte, mivel az ellenzék 
szinte teljes egészében felsora-
kozott a névleg függetlenként 
induló, művésznevén Rokker 
Zsolttiként ismert humorista, 
Erdei Sándor mögé. A szavazó-
lapon Erdei Sándor (1976) né-
ven szereplő jelöltet támogat-
ta az MSZP, a Jobbik, a DK, az 
LMP és a Momentum is. Sokan 
egyfajta főpróbának tekintették 
a jövő évi, EP és önkormányzati 
választások előtt, mire lehet jó a 
teljes ellenzéki összefogás. 

A szavazás eredményéről 
vasárnap este Alakszai Zol-

tán városi jegyző tájékoztatott 
a városházán. Mint mondta, 
a választás eredményes volt, 
1912 szavazópolgár járult az 
urnákhoz, ami 27,7 százalékos 
részvételt jelent. Rendkívüli 
esemény nem történt. Az idő-
közi választás eredménye sze-
rint, Nagy Ákos, a Fidesz-KD-
NP jelöltje kapta a legtöbb 
szavazatot, így nagy fölénnyel 
ő nyerte el az önkormányza-
ti képviselői mandátumot. 
Nagy Ákosra 1147-en szavaz-
tak, ami 60,7 százalékos ered-
ménynek felel meg. Második 
helyen az ellenzéki pártok ál-
tal támogatott Erdei Sándor 
(1976) végzett, ő 698 szavaza-
tot kapott. 

Város
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NAGY ÁKOS, A FIDESZ-KDNP JELÖLTJE NYERTE  
A JÚLIUS 15-EI, IDŐKÖZI VÁLASZTÁST MISKOLCON!

Részletes eredmény:
Nagy Ákos (Fidesz-KDNP) 1147 szavazat (60,69%)
Erdei Sándor (1976) (Független) 698 szavazat (36,93%)
Fülöp József Istvánné (Munkáspárt) 21 szavazat (1,11%)
Erdei Sándor (1983) (Független) 13 szavazat (0,69%)
Molnár Zsolt (Független) 11 szavazat (0,58%)

Vasárnap este, a Fidesz mis-
kolci irodájánál tartott ered-
ményvárón városi vezetők, 
frakciótagok, szimpatizánsok 
gratuláltak Nagy Ákosnak, 
az időközi választás győzte-
sének.

– Egy hosszú, fárasztó, de 
nagyon eredményes kampá-
nyon vagyunk túl – szögezte le 
Nagy Ákos.  – Végig bíztunk a 
sikerben. Ha átfogóan kell érté-
kelni, akkor azt mondhatom: a 
12-es választókörzet lakói a vá-
rosvezetés eddigi politikáját tá-
mogatták, az elért eredményeit 
értékelték az megválasztásom-
mal – tette hozzá.

Az elnyert képviselői man-
dátumról kiemelte, tudja, mek-
kora felelősséggel jár ez a poszt. 
– Jól ismerem a Fidesz-KDNP 
frakció tagjait, tudom, hogyan 
működik a közgyűlési mun-
ka és az erre való felkészülés. 
Nyilván lesznek olyan felada-
tok, amelyeket a frakció veze-
tése határoz meg, de természe-
tesen önálló terveim is vannak, 

amelyekről egyelőre korai len-
ne beszélni – hangsúlyozta az 
időközi választás győztese, 
megköszönve a választópolgá-
roknak a szavazatokat, a város 
vezetőjének, Hubay György or-
szággyűlési képviselőnek vala-
mint a kampánycsapatnak, ak-
tivistáknak pedig a segítséget, 
támogatást.

Hubay György országgyűlési 
képviselő a gratulációt követő-
en már az előttük álló felada-
tokra: a jövőre esedékes európai 
parlamenti és önkormányzati 
választásokra hívta fel a figyel-
met. Reményét fejezte ki, hogy 
ezeknek a kihívásoknak is si-
kerrel tesznek eleget, továbbra 
is nemzeti érzelmű képviselők 
vezethetik majd a várost és 
képviselhetik hazánkat az Eu-
rópai Parlamentben.

Kriza Ákos polgármester 
felkérésére Zárug Péter Far-
kas fogta össze a kampánycsa-
pat munkáját. A politológus 
ugyancsak méltatta az aktivis-
ták, segítők munkáját, elmon-
dása szerint egyre tapasztal-

tabbak lesznek, és most együtt, 
egy emberért harcoltak. Zá-
rug Péter Farkas szép győze-
lemnek értékelte a mostanit, a 
jövőre esedékes önkormány-
zati választásokkal kapcso-
latban pedig annak a vélemé-
nyének adott hangot, hogy, a 
Fidesz-KDNP jelöltjei vala-
mennyi körzetben a győzelem 

reményében szállhatnak harc-
ba a voksokért.

Soós Attila, a Fidesz miskolci 
frakciójának vezetője kiemelte: 
a városvezetést 2010 óta jellem-
ző hitelesség és következetesség 
vezetett most is eredményre. 
Nagy Ákos személyében meg-
találták Hubay György mél-
tó utódját, aki folytatni tudja 

a közbiztonság erősítésének, a 
nyomortelepek felszámolásá-
nak programját. – A 12-es vá-
lasztókörzetben élők is láthat-
ták a mindennapokban, hogy 
a Kriza Ákos polgármester által 
irányított városvezetés követ-
kezetesen betartja, végigviszi 
a választási ígéreteket az élhe-
tő és biztonságos város meg-

teremtéséért – hangsúlyozta a 
frakcióvezető. Soós Attila rá-
mutatott, a frakció mind ha-
bitusát, mind tapasztalatát és 
végzettségét tekintve sokat erő-
södik Nagy Ákos személyével.

Az eredményváró rendezvé-
nyen Kriza Ákos polgármester 
is köszönetet mondott a kam-
pánycsapatnak az elvégzett, 
sikeres munkáért. – Az ered-
mény számunkra azt mutatja, 
hogy a miskolciak értékelik az 
elvégzett munkát. Az ellenzé-
kiek azt mondják, hogy ered-
ményekkel nem lehet válasz-
tást nyerni. Látható azonban, 
hogy itt, Miskolcon pontosan 
tudják a választók, mekkora 
munkát tettünk le az asztal-
ra. Tudták azt is, hogy ha Nagy 
Ákosra szavaznak, Miskolc és a 
városrész fejlődése töretlen ma-
rad – hangoztatta a polgármes-
ter, köszönetet mondva Hubay 
Györgynek is azért, hogy beve-
zette Nagy Ákost a választókör-
zetbe, segítette tanácsaival, ta-
pasztalataival, helyismeretével.

KUJAN ISTVÁN

„A körzet lakói a városvezetés eddigi politikáját támogatták, 
az eredményeket ismerték el a megválasztásommal”
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AZ ORSZÁGOS MÉDIA SZERINT MISKOLCON  
MEGSEMMISÜLT AZ ELLENZÉK (LAPSZEMLE)

A józsefvárosi és a belvárosi 
vereség után újabb erőteljes lö-
kést kapott a lejtőn az ellenzéki 
oldal: Miskolcon a kormánypár-
tok jelöltje fölényesen, 60 száza-
lék feletti eredménnyel győzött a 
teljes ellenzék által támogatott 
Erdei Sándorral szemben. A bal-
liberális tömb és a Jobbik „csoda-
fegyvere", az álfüggetlen jelöltek 
indítására épülő taktika végleg 
összeomlani látszik.

A jelenség mögött alapvető-
en két mozgatórugó áll. Egy-
részt a választók már több ízben 
szembesülhettek azzal, hogy ha 
egy-egy esetben még győzelmet 
is tudnak aratni az ellenzék ál-
tal támogatott álcivilek, az ér-
demi politizálásra már nem 
bizonyulnak alkalmasnak. Em-
lékezhetünk arra, hogy 2015-ben 
mekkora felhajtás kísérte a balli-
berális média részéről Kész Zol-
tán megválasztását a veszprémi 
körzetben, majd nagyon hamar 
nyilvánvalóvá vált, hogy az ügye-
sen felépített politikai marketing 
mögött komolyan vehető tarta-
lom már nincs. Kész képtelen 
volt az érdemi kérdésekre érdemi 
válaszokat adni, így nem meg-
lepő, hogy idén tavasszal már 
nem szavaztak neki bizalmat a 
veszprémi polgárok. Kísértetie-
sen hasonló úton jár Márki-Zay 
Péter is: az ellenzéki oldal önjelölt 
prófétájaként járja az országot a 

kormányváltásról ábrándoz-
va, miközben csupán azzal nem 
foglalkozik, amire mandátumot 
kapott: Hódmezővásárhely ve-
zetésével. Az ilyen és ehhez ha-
sonló okokból a választók egyre 
gyanakvóbban figyelik az összel-
lenzék által csatasorba állított 
médiapolitikusok „tündöklését".

Másodsorban a magyar embe-
rek azt tapasztalhatták az elmúlt 
időszakban, hogy amennyiben 
néhány körzetben még meg is tud 
állapodni az ellenzék egy közös, 
párton kívüli induló támogatá-
sában, azzal pusztán elkendőzik, 
és nem megoldják azokat a prob-
lémákat, amelyekkel már évek 
óta küzdenek: az ötlettelenséget, 
a hitelesség hiányát és a folyama-
tos belharcokat. A választópolgá-
rok egész egyszerűen belefárad-
tak abba, hogy az ellenzék neve 
eggyé vált a kizárásokkal, kilé-
pésekkel, fegyelmi eljárásokkal, 
pártszakadásokkal. Egyre nehe-
zebben tolerálják, hogy a balol-
dali pártok a Jobbikkal karöltve 
még mindig saját magukkal és 
nem a társadalom meghatározó 
ügyeivel foglalatoskodnak. Min-
dennek fényében nem meglepő, 
hogy az ellenzék válsága az áp-
rilisi vereséget követően még to-
vább mélyült: a Századvég Ala-
pítvány legfrissebb kutatása 
alapján, míg a kormánypártok 
nem pusztán őrzik vezető pozí-

ciójukat, hanem növekedett is 
a népszerűségük az elmúlt idő-
szakban, addig az ellenzéki ol-
dal egykori támogatói közül ma 
már egyre többen gyarapítják a 
bizonytalanok táborát.

A miskolci időközi választás 
továbbá illeszkedik abba a trend-
be is, hogy az ellenzéki oldal már 
azokban a körzetekben is kezd 
leszerepelni, ahol korábban győz-
ni tudott, vagy legalábbis a támo-
gatottsága az országos átlag felett 
volt. A szóban forgó miskolci vá-
lasztókörzetben mind a 2010-es, 
mind a 2014-es önkormányzati 
választásokon a baloldal és a Job-
bik jelöltjeire leadott szavazatok 
együttesen meghaladták a kor-
mánypárti kihívójuk támogatott-
ságát. Az ellenzék szempontjából 
tehát egy kitüntetett fontosságú 
városról beszélünk, amely nem 
mellesleg egészen 2010-ig szocia-
lista fellegvárnak számított. Érez-
ve a tétet, megvalósult a teljes ösz-
szefogás, és szakadatlanul folyt 

a civilség hangsúlyozására fel-
épített, egyetlen programpontból 
álló kampány, ám Erdei Sándor 
a közelébe sem jutott annak, hogy 
visszahódítsa a körzetet az ellen-
zék számára.

Újabb határozott üzenetet 
kapott tehát a társadalomtól az 
egymással kacérkodó baloldal 
és Jobbik: hosszú távon egyetlen 
politikai erőnek sem lehet az a 
stratégiája, hogy saját népszerűt-
lenségét álfüggetlen jelöltek indí-
tásával leplezi. Illúzióink viszont 
ne legyenek: az elmúlt évek meg-
mutatták, hogy hiába halmoz 
vereséget vereségre az ellenzék, 
hiába szembesül egyre határo-
zottabban a magyar társadalom 
általi elutasítottságával, a való-
ságról tudomást nem véve foly-
tatják a kizárólag őket érdeklő 
hatalmi játszmákat és a tartal-
matlan médiapolitizálást.

ERDŐS GERGELY
a Századvég Alapítvány  

belpolitikai elemzője

Századvég: erőteljes lökést kapott a lejtőn  
az ellenzék (Origo)

„A Fidesz-henger Rokker Zsolttin is  

átszáguldott” (Index)
Hiába állt be a teljes ellenzék Rokker Zsoltti mögé, a Fi-

desz magabiztosan, 60 százalékkal megnyerte a miskolci 
időközi választást. A részvétel alacsony, 27 százalékos volt. 
A Fidesz-KDNP jelöltje, Nagy Ákos nyerte a miskolci időkö-
zi önkormányzati választást, ami azt jelenti, hogy az orszá-
gosan ismertebb, ellenzéki támogatással induló Erdei Sán-
dornak, vagyis Rokker Zsolttinak nem sikerült nyernie. A 
Fidesz jelöltje magabiztosan, 60 százalék körüli eredmény-
nyel győzött, Erdei Sándor annak ellenére sem tudta meg-
szorítani, hogy a teljes ellenzék beállt mögé – írta az Index. 

Farkas Örs: „A választóknak az ellenzékkel van 
problémájuk” (M1)

Farkas Örs politikai elemző szerint a választóknak az el-
lenzékkel van problémájuk, függetlenül attól, hogy milyen el-
gondolás szerint indulnak a jelöltjeik; ezt mutatják a hétvégi 
időközi önkormányzati képviselőválasztások eredményei is.

Vasárnap időközi voksolást tartottak Miskolcon, Veszp-
rémben és Sopronban; a kormánypárti jelölt mindhárom 
helyszínen jelentős előnnyel győzött. Farkas Örs az M1 aktu-
ális csatornán elmondta, hogy Miskolcon egy független jelölt 
mögé sorakozott fel az összes ellenzéki párt, a Jobbikot is be-
leértve. Úgy fogalmazott, hogy az ellenzék elmúlt néhány hó-
napos tevékenysége nemhogy nem javított az ország gyűlési 
választásokat megelőző véleményeken, hanem inkább ron-
tott. Azzal kapcsolatban, hogy mindegyik említett voksolá-
son 30 százalék alatt maradt a részvétel, Farkas Örs azt mond-
ta, hogy ha magas a részvétel, mint az április 8-i országgyűlési 
választáson, akkor az a problémája az ellenzéknek, ha ala-
csony, akkor meg az.

Zárug: „Az ellenzék strukturális válságban van” (ECHO TV)

Az ellenzéki támogatás ellenére maga-
biztos fideszes győzelem született Miskol-
con: a szavazatok csaknem 61 százalékát a 
kormánypártok jelöltje, Nagy Ákos kapta. 

Zárug Péter Farkas politológus az ECHO 
TV Napi aktuális című műsorában a mis-
kolci választás eredményét komoly győze-
lemnek nevezte, szerinte az ellenzéki ösz-
szefogás helyi szinten is megbukott. 

A politológus kiemelte: bár más egy pol-
gármester választás, mint egy önkormány-
zati, Miskolcon is egyértelműen érezhe-
tőek volt az ellenzéki pártok strukturális 
problémái. 

Szerinte az időközi választáson tapasz-
talt Jobbik-MSZP összefogás hiteltelen a 
választók számára. Nem tudom, mit mond 

egy igazi MSZP-s és nem tudom, hogy mit 
mond egy igazi jobbikos erre – fogalma-
zott. 

Hozzátette: a viszonylag alacsony rész-
vételi arány nem mentség az ellenzéki ve-
reségre. Zárug Péter Farkas szerint az el-
lenzék két oldalán a pártszakadás okán 
válságban lévő Jobbik, valamint a szintén 
vezetői válságban lévő baloldal áll. Ezt író-
asztal mellett összeadogathatják a pártve-
zetők és orbánozhatnak reggeltől estig, de 
ez nem ellenzéki stratégia – tette hozzá a 
politológus. 

Szerinte a Jobbik és az MSZP egymáshoz 
való közeledése pont a pártokat támogató 
keménymagot riasztja el.

„Egyik ellenzéki párt sem tud labdába rúgni vidéken” (Kossuth Rádió)
Miskolcon, Sopronban és 

Veszprémben is a Fidesz–
KDNP jelöltjei nyerték az 
időközi önkormányzati vá-
lasztást vasárnap.

Veszprémben a szavazatok 
több mint 80 százalékával 
lett képviselő Kovács Áron, 
Sopronban a szavazatok 69 
százalékát kapta Filep Márk, 
Miskolcon pedig több mint 
60 százalékot kapott Nagy 
Ákos, a kormánypártok je-

löltje. A balliberális pártok 
visszaszorultak a vidéki te-
lepüléseken, vannak olyan 
körzetek, ahol nagyjából 10-
20 százalékos támogatottsá-
gi tartományban helyezkedik 
el a népszerűségük – mond-
ta Deák Dániel politológus, 
a Figyelő munkatársa a Kos-
suth Rádió 180 perc című 
műsorában. 

Hozzátette, 2010-ben már 
a Jobbik is megjelent a vá-

lasztásokon, így az ellenzéki 
térfél megosztottsága tovább 
nőtt a vidéki szavazótábor-
ban. 

A balliberális pártok visz-
szaszorultak a fővárosba, sőt, 
a józsefvárosi időközi válasz-
tás eredménye megmutatta, 
hogy már a fővárosban sem 
képesek teljes összefogással 
legyőzni a kormánypárti je-
löltet – mondta Deák.

Miskolcon megsemmisült az ellenzék: összefogva bukta áprilisi szavazatai  

73 százalékát (HVG)
A kétharmad igazán hű volt nevéhez: ab-

ban a tíz szavazókörzetben, amelyben július 
15-én előrehozott önkormányzati választást 
tartottak, meg tudta őrizni áprilisi szavazói 
kétharmadát. És az ellenzék? Az adatokat 
alapján jogos lenne visszakérdezni: miféle 
ellenzék? – írja a HVG. 

A cikkben összevetik a miskolci, időközi 
választás eredményeit az áprilisi, országgyű-
lési választáséval az érintett körzetben. Mint 
írják, B.-A.-Z. megye 2. számú választókerü-
lete 93 szavazókörből áll, ezek közül tíz volt 
érintett vasárnap. Ezen a tíz szavazóhelyen 
az áprilisi választáson 4291 érvényes sza-
vazatot adtak le, most ennek a fele sem volt 
meg. Egészen pontosan 56 százalékkal csök-
kent a voksok száma. 

Nagy Ákos Fidesz-KDNP által támogatott 
párttársának áprilisban elért 1728 szavazatá-
ból 1147-et szerzett most meg. Az ellenzék által 
támogatott Rokker Zsolttinak az áprilisi, 2565 
NEM Fidesz-szavazóból viszont csupán 698-at 
sikerült megnyernie. „Hogy még jobban látni 
lehessen a mostani ellenzéki összefogás buká-
sát: az MSZP jelöltje egyedül 1316 szavazatot 
szerzett áprilisban, dupla annyit, mint Rokker 
Zsoltti az összes többi párt aktív vagy passzív 
támogatásával júliusban” – írja a HVG cikke, 
amely szerint tavasszal még a körzetben har-
madik helyezett Jobbik is 1027-ig jutott. A szá-
mokból tehát az jól látszik, hogy az ellenzék 
számára nem megoldás a sokat emlegetett, de 
ezzel együtt valószínűleg súlyosan félreértett 
„hódmezővásárhelyi modell”. 

„Hiába az összefogás, elbukott az ellenzék Rok-

ker Zsolttija Miskolcon” (Blikk)
‒ Országos hírneve se juttatta be a humoristát a képviselő-tes-

tületbe: a „Rokker Zsoltti”-ként ismertté vált Erdei Sándor (42) 
a szavazatok 36,9 százalékát szerezte meg a vasárnapi időközi 
önkormányzati választáson, Miskolcon. A kormánypártok je-
löltje, Nagy Ákos 60,69 százalékkal magabiztosan hozta a kör-
zetet annak ellenére, hogy előadóművész riválisa mögé a teljes 
ellenzék felsorakozott  – fogalmaz a Blikk. 

Jakab Péter (Jobbik), Erdei Sándor (Rokker Zsoltti) 
és Varga László (MSZP). Nem hozott eredményt az 
összefogás

Nagy Ákos július 20-án vette át 
képviselői megbízólevelét
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EDELÉNYBEN ÜNNEPELT  
A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK Csalók próbálkoznak a BMH 

Nonprofit Kft. nevében
Csalók próbálják megté-

veszteni a miskolci lakosságot 
a BMH Nonprofit Kft. nevé-
ben. Az elkövetők azt állítják, 
hogy a zöldhulladék gyűjté-
se a jövőben hulladékgyűj-
tő edénnyel történik majd, 
és ezért 2500 Ft-ot kérnek. A 
BMH Nonprofit Kft. felhív-
ja a Lakosság figyelmét, hogy 
Miskolc területén a zöldhul-
ladék gyűjtése és szállítása in-
gyenes.

A zöldhulladékot kizárólag 
a BMH Nonprofit Kft. logó-
jával ellátott, ZÖLDHULLA-
DÉK GYŰJTŐZSÁK felira-
tú, térítésmentesen biztosított 
zsákokban szállítják el. Bár-
milyen, a közszolgáltatásban 
esetlegesen bekövetkező vál-
tozás esetén a lehető legszé-
lesebb körben – helyi média, 
weboldal, szórólap –, előzete-
sen tájékoztatják ügyfeleket.

Megálló áthelyezések
Ne  c sodálkozzon, aki 

az elkövetkező időszak-
ban nem találja meg a régi 
helyén a buszmegállót az 
Centrumnál – ezt ugyan-
is áthelyezik. Az MVK Zrt. 
tájékoztatása szerint, a BO-
KIK székház felújítása mi-
att 2019. februárig az épü-
let előtt található Centrum 
buszmegállót (képünkön) 
áthelyezik a Szentpáli utca – 
Széchenyi utca keresztező-
désen túl a Vörösmarty utca 
irányába, az eredeti megál-
lóhelytől 50 méterre.

Július 23-án, reggel nyolc 
órától várhatóan július 25-
éig aszfaltozási munkálatok 
miatt a Centrum felé köz-
lekedő 35-ös autóbusz Der-
kovits utcai megállóhelyét 
is áthelyezik – 20 méterrel 
a Népkert irányába – a ki-
alakított ideiglenes megál-
lóhelyre.

Közlemények

Hubay György országgyűlési képviselő lakossági fogadóórát tart 2018. július 24-én 
(kedden) 17 órától Diósgyőrben, a Bagolyvár tárgyalójában. Minden érdeklődőt 
szeretettel vár. 

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Nem kétséges, hogy egy-egy 
település gasztronómiai kíná-
lata, kultúrája ma már fon-
tos turisztikai tényező. Illetve 
bizonyos fokig mindig is az 
volt, csak persze ezen a terü-
leten is haladni kell a korral. 
Ami Miskolcnak kétségkívül 
sikerült és ezt 
láthatóan egy-
re többen kez-
dik felfedez-
ni. Egyáltalán 
nem olyan 
egyszerű dolog ám ez, mint 
ahogy itt most leírom – több 
oldalról sem. Egyrészt szük-
ségeltetnek hozzá vállalko-
zó kedvű, ifjú vendéglátósok, 
akik megfelelően képzettek, 
széles látókörrel rendelkez-
nek. Fel tudják mérni a diva-
tos trendeket, s mindezt ügye-
sen szinkronba hozni a helyi, 
illetve hazai hagyományok-
kal, ízvilággal. Mert bizony 
– és ez a dolog másik része – 
a magyar ember a kulináris 
élvezetek tekintetében is igen 
konzervatív. Nem könnyű fel-
oldani a gyanakvását, az is-
meretlentől való tartózkodá-
sát. Mind imádjuk például a 
kerti szalonnasütést család-
dal, haverokkal, söröcskével 

a hangulatos nyárestéken… 
Amikor viszont anno először 
kaptunk meghívást mond-
juk egy „barbecue-party”-ra, 
(ellypszilonnal) valószínűleg 
sokan nem tudtuk eldönte-
ni, hogy a felmenőinket szid-
ják-e, vagy valami új rovarir-

tót reklámoznak? Ugyanígy, 
ha esetleg leteszi elénk a pin-
cér a jól bevált paprikás csir-
két (galuskával!) ránézésre 
megvan az identitásunk. Nem 
beszélve a jó masszív gulyás-
ról, vagy a töltött káposztá-
ról, amiket valóságos nemze-
ti érzülettel illik fogyasztani. 
Ha viszont protokollárisan 
elvetődünk egy flancos ren-
dezvényre, előfordulhat, hogy 
hirtelen akkor sem tudnánk 
eldönteni a főételről miféle 
szerzet, ha nem lenne nyakon 
öntve valami gyanús külle-
mű, zöldesbarna szósszal. Vi-
szont legalább „a’la Bourgog-
ne” (vagy valami hasonló), 
és olyan kacifántos zöldség-
dísz van rajta, hogy az ember 

szinte meg sem meri piszkálni 
a villával, nehogy megsértőd-
jön. Az sem újdonság, hogy 
minél előkelőbb egy hely, an-
nál kisebb szokott lenni az 
adag, úgyhogy ha kihevertük 
a megtiszteltetést („a’la Bour-
gogne”), célszerű útba ejteni 

egy gyorsétter-
met, és bedör-
gölni vagy két 
hamburgert, 
hogy jóllak-
junk. 

Egyszóval a gasztronómi-
ában is célszerű figyelembe 
venni bizonyos pszichológiai 
szempontokat, ami szerintem 
Miskolcon nagyon összejött. 
Egyre több olyan vendéglátó-
hely van, ahol ízben, megje-
lenítésben is figyelnek a helyi 
sajátosságokra. A hangulat 
kötetlen, barátságos, a kiszol-
gálók pedig emberi nyelven 
beszélnek. Nem járunk úgy, 
mint egy híres hazai rock-
zenész (nem írom le a ne-
vét, nem él már szegény) aki 
Olaszországban járva, spa-
gettit rendelt egy étteremben. 
– Natúr? – kérdezte a pincér. 
Mire ő: – Nem vazze, tányér-
ban!

SZEPESI SÁNDOR

CSAK ÚGY 
„NATÚR”

A szerkesztőtőlKözel 240 millió forintból 
újul meg a Csodamalom 
Bábszínház és a Művészetek 
Háza infrastruktúrája, hogy 
a CineFest Miskolci Nemzet-
közi Filmfesztiválra érkezők 
még kényelmesebben, jobb 
körülmények között élvez-
hessék a vetítéseket.

A projekt részeként a Kos-
suth utcán található Csoda-
malom Bábszínházban két új 
vetítőtermet alakítanak ki, az 
egyik a jelenlegi műszaki te-
rem, a másik, egy kisebb föld-
szinti terem, ahol a szükséges 
légtechnikával (szellőzés, hű-
tés) teszik lehetővé a mozi-
zást. A beruházás részeként 
felújítják a színháztermet is: 

új vetítővászon és új székek 
várják majd a filmkedvelő-
ket. Megújulnak a közössé-
gi fogadóterek, vizesblokkok 
és megvalósul az épület aka-
dálymentesítése is – tájékoz-
tatott közleményében a mis-
kolci polgármesteri hivatal.

A Művészetek Házában 
az Uránia és a Béke termet 
érinti a fejlesztés. Kicseré-
lik a nézőtéri székeket és be-
szereznek a rendezvényhez 
szükséges technikai eszközö-
ket. A fejlesztésnek köszön-
hetően várhatóan már az idei 
filmfesztiválra látogatók szá-
ma és elégedettsége is nőni 
fog. A kivitelezési munkák 
teljes körűen 2019 őszére fe-
jeződnek be.

A közlemény hangsúlyoz-
za: a CineFest 2004 óta önál-
ló vonzerőt képviselő, külföl-
di látogatók érdeklődésére is 
számot tartó rendezvény. A 
fesztivál alatt a Művészetek 
Házában és jó ideje a Cso-
damalom Bábszínházban is 
film vetítések folynak. A több 
mint egyhetes rendezvényen 
általában 120-140 filmet mu-
tatnak be, mintegy 40 ország-
ból, a vetítéseknek 20-25 ezer 
nézője van.

A beruházás 100 százalé-
kos támogatással, az Euró-
pai Unió és a Magyar Állam 
hozzájárulásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul 
meg.

Még korszerűbb 
környezetben a CineFest

A bírói függetlenség kihirde-
tésének 149. évfordulóját ün-
nepelte a Miskolci Törvény-
szék a napokban, a bíróságok 
napja alkalmából tartott össz-
bírói értekezleten, az Edelényi 
Kastélyszigetben.

A rendezvényt Répássy Ár-
pád, a Miskolci Törvényszék 
elnöke nyitotta meg. Köszön-
tőjében kiemelte, hogy a bí-
róságok függetlenségének 
elismerése az igazságszolgál-
tatás történetének mérföld-
köve volt, annak jelentősége 
korunkban is meghatározó. 
Beszédében méltatta a bírósá-
gok munkáját, hangsúlyozta, 
hogy a magyar bírói kar ítél-
kezés területén elért eredmé-
nyei európai szinten, a Mis-

kolci Törvényszék eredményei 
országos viszonylatban is ki-
emelkedőek. Az ünnepi ese-
mény kiváló alkalom az igaz-
ságszolgáltatásért végzett 
munka és a kimagasló teljesít-
mények elismerésére is.

A Miskolci Törvényszéken 
idén négy bíró és hat igazság-
ügyi alkalmazott részesült el-
ismerésben. A Kúria egyko-
ri elnökéről elnevezett Juhász 
Andor-díj ezüst fokozatát Ste-
fánné Nemes Erika, a Miskol-
ci Járásbíróság bírája, címzetes 
törvényszéki bíró, a Juhász An-
dor-díj bronz fokozatát Mer-
tuszné Hermann Mária, a Mis-
kolci Törvényszék tisztviselője 
és Nagyné Orosz Éva, a Mis-
kolci Járásbíróság tisztviselője 
kapta.

Címzetes törvényszéki cím 
elismerésben Pallagi István, 
az Ózdi Járásbíróság elnöke és 
Varga Zsolt, a Szikszói Járásbí-
róság elnöke részesült. Címze-
tes ítélőtáblai bírói címet vehe-

tett át Horváth Mária bírónő, 
a Miskolci Törvényszék bírája. 
Sípos Zsoltné főtanácsosi, Ka-
bainé Földi Katalin, Schweitzer 
Györgyné és Soóváryné Dula 
Enikő tisztviselők tanácsosi 
címet kaptak. Molnár Tibor-
né bírónőnek, a törvényszék 
nyugalmazott bírájának kol-
légái „Az év bírája” díjat ado-
mányozták. A törvényszék el-
nöke Pfliegler Imre tisztviselőt 
48 éven át végzett közszolgálat 
után, nyugdíjba vonulása al-
kalmából köszöntötte.

Az összbírói értekezletet 
követően a résztvevők megte-
kinthették az Edelényi Kastély 
impozáns épületében 2018. jú-
nius 7. napján megnyílt bíró-
ságtörténeti kiállítást is, mely 
augusztus végéig várja látoga-
tóit.

A fejlesztésekről Szabó Attila, a 
Csodamalom Bábszínház ügy-
vezető igazgatója tájékoztatott



Mintegy négy kilométer 
hosszú út és járdaszakasz 
épül Miskolcon, csaknem 400 
milliós pályázati támogatás-
sal. Júliusban megindulnak 
a teljes útfelújítások, ezek a 
munkálatok az utak mellett 
a járdák és közművek, vala-
mint közvilágítás szükség 
szerinti átépítését, felújítását 
is jelentik.

Az érintett területeken, a 
Szövő, a Hold és a Tímárma-
lom utcákban, ezt a teljes re-
konstrukciót az utak és járdák 
jelenlegi állapota mellett az 
iparterületek jobb megközelíté-

se is indokolja. Ugyancsak júli-
usban kezdődik a Glanzer utca 
felújítása, valamint a Kerpely, 
a Téglagyári út és a Kabar utca 
út- és járdafelújítása is, amelyek 
szintén kapcsolódnak a város 
gazdaság élénkítési törekvései-
hez. Itt is a közelben lévő ipar-
terület jobb megközelíthető-
ségét biztosítja ezzel a város és 
ahhoz az általános útrekonst-
rukciós programhoz is illesz-
kedik mindez, ami azokat az 
utakat érinti, amiket már nem 
lehet tovább toldozni-foltozni.

Szintén nyár közepén kez-
dődik a Görömbölyi utca fel-
újítása, ami elsősorban turisz-

tikai szempontból indokolt. Ez 
együtt jár majd az út szélesíté-
sével és egyben megszüntetik 
annak zsák utca jellegét is egy 
új szakasz megépítésével. Ezzel 
együtt kerékpáros nyomvona-
lat alakítanak ki, ami biztosít-
ja Miskolctapolca kerékpáros 
kapcsolatát a Görömbölyi pin-
cesorral.

Ezekkel a beruházásokkal 
tehát közel 4 kilométer hosz-
szú út- és járdahálózat újul meg 
Miskolcon még idén. Az útépí-
tések előtt a MIVÍZ Kft. elvégzi 
az ivóvízvezeték-rendszer fel-
újítását a Hold utcában, Ker-
pely utcában, Glanzer utcában 

és a Téglagyár utcában, a Ka-
bar utcában pedig a csapadék-
víz-elvezetés kerül kiépítésre. A 
várhatóan októberig tartó út-
építési, javítási munkák idején 
félpályás korlátozásokra kell 
számítani, így a forgalmasabb 
szakaszokon torlódások is ki-
alakulhatnak. Kérjük, az úton 
dolgozók és a többi járműveze-
tő biztonsága érdekében a köz-
lekedők tartsák be a munka-
végzéssel érintett szakaszokon 
a sebességhatárokat. 

Az adott terület önkormány-
zati képviselője a kivitelezővel 
együtt valamennyi érintett ut-
cában szórólapokon és közvet-

len megkereséssel is tájékoztat-
ja majd a lakosságot az aktuális 
munkákról, korlátozásokról, az 
ingatlanok megközelíthetősé-
géről. Az építkezések idejére a 
lakosság türelmét és megértését 
kérjük.
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Több utcában is ivóvízve-
zetéket cserél a MIVÍZ, az 
útfelújítási munkák előtt. 
Összesen csaknem egy ki-
lométer hosszúságú régi, 
elavult csövet cserélnek le 
szeptember közepéig. Ezzel 
jelentősen csökken a meghi-
básodások lehetősége, nem 
kell felbontani az új aszfaltot.

A beépítésre váró ivóvíz-
vezetéket gépekkel szállí-
tották, rakták le a Glanzer 
Miksa utcában. Itt csaknem 
30 éves eternit vízvezetékek 
húzódnak az úttest alatt. A 
Hold utcában már felbon-
tották az aszfaltot, kiásták a 
munkagödröket és egy spe-
ciális eszközzel kicserélték a 
régi vezetéket. Több helyen 
a szerelvényeket is beépítet-

ték, úgy néz ki, itt egy héten 
belül végeznek.

– Társaságunk felmérte, 
hogy a felújításra kerülő út-
szakaszok alatt milyen álla-
potúak az ivóvízvezetékek. 
Összességében a Glanzer 
Miksa utcán, a Kerpely 
Antal utcán, a Téglagyá-
ri utcán, valamint a Hold 
utcán történik vezetékki-
váltás, még az útfelújítást 
megelőzően. Ez összességé-
ben közel egy kilométernyi 
új ivóvízvezetéket jelent – 
mondta el Viszokai János, a 
MIVÍZ Kft. szolgáltatási és 
üzemeltetési igazgatója.

A vezetékek cseréje több 
tízmillió forintba kerül és a 
kivitelezési munkák várha-
tóan szeptember közepére 
fejeződnek be.

Új padok és virágládák dí-
szítik a Nagy Imre utcát. 
Az önkormányzat és az 
utcában lévő vállalkozások 
valósították meg a lakók 
elképzelését, akik hálából 
gondoskodnak majd a nö-
vényekről.

Folytatódik tehát a belváros 
közösségi virágosítási prog-
ramja. Kiss János alpolgár-
mester pénteki, helyszíni saj-
tótájékoztatóján visszautalt 
rá, hogy az ötlet egy hónapja 
fogalmazódott meg. – Június 
16-án avattuk a Nagy Imre 
emléktáblát az utcában, akkor 
jelezték nekem, hogy az itt la-
kók és az utcában lévő vállal-
kozások képviselői szeretnék, 
ha padok és növények is díszí-
tenék a területet. Így született 
meg ez az utcakép. Fontosnak 
tartom, hogy az érintett kö-
zösség részt vegyen a szépíté-
si programban, hiszen akkor 
magáénak is érzi majd. Job-
ban odafigyel a megóvására, 
gondozására – hangoztatta az 
alpolgármester.

A padokat az önkormány-
zat biztosította, a virágládákat 

pedig, a növényekkel együtt a 
vállalkozások adták. Kiss Já-
nos elmondta, szeretnék több 
utcában is továbbvinni ezt a 
programot. Közösen csinálni 
valamit nagyobb öröm, mint 
egyedül, így a munka sikere, 
eredménye is nagyobb.

Hajdú László, az Expert 
Társaságok tulajdonosa úgy 
nyilatkozott, amikor vállalko-
zásuk két évvel ezelőtt a Nagy 
Imre utcába jött, jóval üresebb 
volt a környék. – Most már 

nincs elhagyott ingatlan, kü-
lönböző vállalkozók települtek 
ide. Igyekszünk minél szoro-
sabban együttműködni a vá-
rossal, ez az egyik első lépése 
ennek – hangsúlyozta Hajdú 
László. – Az itt élők szerették 
volna, ha lezárják az utcáju-
kat a forgalom elől, padokra 
és virágokra vágytak. További 
terveink között szerepel, hogy 
új fákat ültetünk oda, ahol ki-
használatlan földterületet lá-
tunk, emellett felújítjuk, lefest-
jük a villanyoszlopokat – tette 
hozzá.

Kicserélik  
a vezetékeket

Folytatódik a belváros virágosítási programja

A projekt 100 százalékos 
támogatással, az Európai 
Unió és a Magyar Állam 
hozzájárulásával, az Euró-
pai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával 
valósul meg. A támogatás 
összege nettó 399,78 millió 
forint.

„PADOKRA ÉS VIRÁGOKRA VÁGYTAK 
AZ ITT ÉLŐK”

EGÉSZ PÁLYÁS ÚTFELÚJÍTÁSOK MISKOLCON, 
TÖBB SZÁZMILLIÓS TÁMOGATÁSSAL



Enni kell, ez fix, ez oké. De 
nem mindegy, hogy hol és 
mit. Szerencsére Miskolcon 
jól vagyunk tartva, már ami 
a gasztronómiát és a kíná-
latot illeti. Így ezen a héten 
is kerestünk valamit, ami 
mondhatni csak a mi miskol-
ci kiváltságunk – ezúttal A 
Leves Gasztroműhely kínála-
tát kóstoltuk meg. 

Már szinte csak emlékeink-
ben él a nagyi vasárnapi te-
rülj, terülj asztalkája, ahol igazi 
sárga színe volt a húslevesnek, 
ahol a hatalmas tányér gyön-
gyöző levest egy még hatalma-
sabb tányér leveshús követte, 
majd a hőn áhított rántott hús 

vette át az uralmat az asztal 
felett. Na, ez a háromfogásos, 
leveses, desszertes téma a hét-
köznapjainkból kitűnni lát-
szik. Vagy legalábbis látszott 
mindaddig, amíg két miskol-
ci srác úgy nem döntött, hogy 
csinálnak egy helyet a belvá-
ros kellős közepén, ahol nem 
a szokásos rántott hús-sült 
krumpli kombó lesz a napi 
menü, hanem leves… leves 
minden mennyiségben!

Öt éve már annak, hogy elő-
ször tűntek fel a Dérynén papír-
pohárral (melyből kikandikált 
egy műanyag kanál) a kézben 
sétáló fiatalok. A mindössze 
20 négyzetméternyi területet 
elfoglaló, újonnan nyílt street 

food jellegű gasztroműhely-
nek köszönhetően ugrássze-
rűen megnőtt a levest fogyasz-
tó fiatalok száma a városban. 
A Leves úgy street food, hogy 
közben azt a nagyi által ked-
velt levesérzést adja vissza, mely 
szinte már elillant a minden-
napjainkból. Zseniális és köz-
ben fennséges ízélmény.

Bárczi Tamás, A Leves Gaszt-
roműhely egyik tulajdonosától 
megtudtuk, az alapkoncepció 
szerint, minden nap öt féle le-
ves kerül a terítékre: két húsos, 
két zöldséges (húsmentes) és 
egy hideg gyümölcsleves. – Van 
nagyon sok saját kreáció is a re-
ceptek között – tette hozzá mo-
solyogva. Ezt speciel mi is kita-
láltuk, hisz’ a srácoknál olyan 
levesek tűnnek fel az étlapon, 
melyek tuti, hogy nem a nagyi 
szakácskönyvéből vannak.

Kóstoltam már sajtburgere-
set, túrórudisat, curryset, na-
gyon, nagyon csípőset, vagy na-
gyon, nagyon zöldet, olyat, ami 
tele van gyümölccsel és olyat is, 
ami roskadásig van hússal. Egy 
szóval: ez a leves, nem az a leves, 
amit te otthon összerottyantasz 
a rántott husi előtt, ez kérem 
szépen, (konyha)művészet.

Amikor betértem A Levesbe 
– igen betértem, hisz’ már egy 
jó ideje le is lehet bent ülni és fo-
gyaszthat a jó nép kedvére – egy 

chilis babos levest választot-
tam. Természetesen nem okoz-
tak nekem most sem csalódást 
a fiúk (sőt soha!): imádtam ezt a 
csípős, olykor-olykor egy jó gu-
lyásra emlékeztető babos-kuko-
ricás levest! 

S ha nem lett volna elég ez a 
tartalmas, csípős, Bud Spen-
cer-es finomság, akkor még egy 
szendvics is járt a menünkhöz. 
Ó és az a szendvics…!

Nem tudom meg-
magyarázni miért, 
mióta és hogyan, de 
egy különleges szál 
fűz a pulled porkhoz. 
Imádom ezt a több 
órán át sült, fűsze-
res, tépett, sertés la-
pockát. És, ha mind-
ehhez magos djioni 

mustár, csemege ubor-
ka, rukkola és chedar 
sajt is párosul, akkor én 
jelentem: beköltözöm!

Nem gondoltam, 
hogy a chilis babos le-
ves után még fér majd 
belém bármi is, a nagy 
levegőkön kívül, de ezt 
a szendvicset nem le-
hetett nem megenni. 
Minden íz passzolt, és 

minden falat egy újabb ízél-
ménnyel várt. És most ahogy 
ezt leírtam, újra összefutott a 
nyál a számban…

A jövő héten egy újabb ka-
land, egy újabb konyha, és egy 
újabb (íz)élmény vár, hogy pon-
tosan, hol fogunk falatozni, az 
maradjon most még titok.

MUNTYÁN BERNADETT

Gasztronómia Miskolci Napló6

Három éve együtt – a júliusi Termelői Nap mottója. Azé a 
Termelői Napé, mely mára már beolvadt a miskolciak min-
dennapjaiba, bevésődött minden hónap harmadik vasárnap-
ján a naptárjukba, és (leginkább!) a szívükbe. Múlt vasárnap 
szülinapi tortával várták az érdeklődőket, a Gasztro Klaszter 
tagjai pedig közösen főzték meg a világ legfinomabb lecsóját!

A Termelői Nap „több mint 
egy szimpla bevásárlás” – fo-
galmazott a szülinapi Terme-
lői Nap sajtótájékoztatóján No-
vák Irén, a Miskolci Kulturális 
Központ Nonprofit Kft. ügyve-
zetője. És milyen igaz! Ez nem 
„csak” egy piac, ez nem „csak” 
egy bevásárló lista pipálás – ez 
egy közösségi alkalom, melyet 
a természetesség, a kedvesség, 
a tudatosság és a sokszínűség 
jellemez.

A 2015-ben útjára indult 
kezdeményezéshez szívesen 
csatlakoztak a helyi termelők, 
kézművesek, vendéglátók, bo-

rászok, zenekarok, előadómű-
vészek, civil szervezetek és más 
települések képviselői is. 

Kiss János alpolgármester, a 
rendezvény előtt tartott sajtó-
tájékoztatón kiemelte: a Mis-
kolci Gasztro Klaszter maga-
sabb szintre emelte a Termelői 
Nap gasztrokulturális külde-
tését. A piac szülinapja alkal-
mából pedig a klaszter közös 
„ajándékkal” készült a Miskol-
ci Termelői Nap vásárlói szá-
mára – összefogtak, hogy ezút-
tal (megalakulásuk óta először) 
közösen alkossanak valami iga-
zán (konyha)művészit.

– Régi álmunk volt már, 
hogy valamit végre együtt főz-
zünk, csak eddig még nem ta-
láltunk erre megfelelő alkal-
mat – ezt már Sándor Zsolt, a 
Miskolci Gasztro Klaszter tit-
kára mondta. Kiemelte: ez a 
pillanat eljött! A Termelői Vá-
sár ideális erre a célra, a hely-

színen vásárolhatják meg a leg-
kiválóbb bio-alapanyagokat.

– Nyár van, itt a sok zöld-
ség, így természetesen a le-
csóé a főszerep – fogalmazott. 
Ehhez választották a boro-
kat is, egy könnyed rosé for-
májában. – Ez az első olyan 
esemény, ahol együtt főzünk, 

beszélgetünk, jól érezzük ma-
gunkat – hangoztatta. – Egy 
klasszikus lecsót készítünk 
füstölt szalonna alapon, vö-
röshagymával, paprikával, 
paradicsommal. Csak sót ra-
kunk bele, a legvégén pedig 
egy kis aszalt-füstölt paradi-
csom kerül bele és tetején ka-

kastaréjjal tálaljuk – osztotta 
meg velünk az ínycsiklandozó 
részleteket Komáromi József, a 
Drót Bisztró séfje. – Borsot és 
fűszerpaprikát nem teszünk a 
lecsóba – tette hozzá.

Az elmúlt három évben sok 
szervezettel, településsel ala-
kult ki együttműködés a ren-
dezvény kapcsán. A júliusi, 
szülinapi Termelői Napon a 
bemutatkozó vendégtelepü-
lés ezúttal – a már visszatérő 
vendégként is emlegetett – Ar-
nót volt. A település polgár-
mesterétől, Üveges Istvántól 
megtudtuk, valódi lakodal-
mi ízekkel, színekkel érkez-
tek Miskolcra. – Hoztunk egy 
matyó fotóparavánt, egy lako-
dalmi zenészt, egy vőfélyt, la-
kodalmi fonott kalácsot és má-
juskosarat is – sorolta.

M. B.

LECSÓ, LEVENDULA, SAJTOK ÉS MÉZEK

Boldog szülinapot Miskolci Termelői Nap!

KÓSTOLD MEG ÉS RÁJÖSSZ:  
EZ NEM „CSAK” EGY ELŐÉTEL! 

A miskolci konyhaművészet csillagai (2. rész)



Hatalmas robbanás rázta meg július 11-én a Gömöri felül-
járó környékét, majd hatalmas porfelhőben oldalára dőlt a 
környék egyik emblematikus, messziről látható objektuma, 
az egykori István malom évtizedek óta használaton kívü-
li üzemépülete. Magyarországon viszonylag ritka az ilyen 
robbantásos bontás, utánajártunk, kik és hogyan végezték 
ezt Miskolcon.

Információink szerint a rob-
bantást a Detonet Kft. hajtotta 
végre. Földesi Tamás ügyveze-
tő elmondása szerint ilyenkor 
megpróbálnak minden várat-
lanra felkészülni. – Elmond-
hatjuk, hogy túlbiztosítjuk a 
tevékenységünket – a robban-
tás helyszínétől harminc mé-
terre lévő ház lakóit szemé-
lyesen is megkértük, hogy ne 
álljanak az ablak elé – hangsú-
lyozta. A cég szakemberei kí-
nosan figyelnek arra is, hogy 
a robbantással járó légnyomás, 
zaj és szeizmikus rezgés érté-
ke az elfogadható határon be-

lül legyen. Ennek ellenőrzésére 
külsős céget kérnek fel, amely 
hitelesített mérőműszerekkel 
rendelkezik.

– Géppel is lehet bontani, de 
egy magas épületnél ez a tech-
nológia sokkal hosszadalma-
sabb és veszélyesebb feladat, 
mint a robbantás. A monolit 
vasbeton szerkezetű miskol-
ci István malom legmagasabb 
pontja harminc méteres volt. 
Elképzelhetjük, milyen hosszú 
ideig tartott volna ennek a gépi 
bontási folyamata, s milyen 
nagy porral, zajjal jár – han-
goztatta az ügyvezető.

Mint megtudtuk, robbantási 
tevékenységet csak olyan vál-
lalkozás végezhet, amelynek 
megvannak ehhez a speciális 
engedélyei, tárgyi és a szemé-
lyi feltételei. Ha megtörténik a 
megbízás a robbantásra, a cég 
beszerzi az ehhez szükséges 
engedélyeket az illetékes Kor-
mányhivatal bányászati osztá-
lyától. – Ehhez műszaki leírást 
kell készítenünk az épület le-
robbantásáról, ezt pedig csak 
olyan, hatósági vizsgát tett sze-
mély végezheti el, aki megfe-
lel a jogszabályi előírásoknak. 
A bányakapitányság megvizs-
gálja az engedélykérelmet, a 
körülményeket. Egy bizonyos 
számú érintett (például kör-
nyékbeli lakos) felett a hatóság 
köteles a tervezett robbantással 
kapcsolatos hirdetést közzéten-
ni. Ebben az áll, hogy bárkinek 
lehetősége van megfellebbezni 
a robbantást a hirdetmény köz-

zétételét követő tizenöt napon 
belül. – Ez persze nem jelen-
ti azt, hogy ez minden esetben 
megvétózhatja a terveinket. 
Ilyenkor a hatóság megvizs-
gálja, indokolt-e a fellebbezés 
és helyt adhat ennek, de el is 
utasíthatja. Ha megkapjuk a 
hozzájárulást a robbantáshoz 
és jogerőre emelkedett az en-

gedély, kitűzzük az időpontot – 
magyarázta Földesi Tamás.

Ha nem nagyszámú az érin-
tett, akkor a közös képviselővel 
veszik fel a kapcsolatot, aki maga 
értesíti a közelben lakókat.

Az ügyvezető arról is szólt, 
jogszabály írja elő, hogy a rob-
bantás napjáról értesíteni kell a 
rendőrséget, a bányakapitány-

ságot, a katasztrófavédelmet és 
a környezetvédelmi hivatalt is. 
– Erre nyilván azért van szük-
ség, hogy nehogy feleslegesen 
riadóztassanak, ha bárki jelzi 
nekik a robbantást. Az érintett 
hatóságok – rendőrök, kataszt-
rófavédők – meg szokták kér-
dezni, van-e valami tenniva-
lójuk az üggyel kapcsolatban, 
kérünk-e biztosítást tőlük a 
robbantási tevékenység idejére. 

Az előkészítés során meg-
gyengítjük az épület bizonyos 
szerkezeti részeit, majd rob-
bantólyukakat fúrunk az épü-
let bizonyos részeibe. Betöltjük 
a robbanóanyagot, lefojtjuk, ki-
alakítjuk a robbantóhálózatot, 
végül pedig repeszvédelmet 
alakítunk ki annak érdekében, 
hogy a biztonsági határokon 
kívülre – körülbelül húsz mé-
teren túl – semmi ne repüljön 
ki – sorolta az ügyvezető.

RÉPÁSSY OLÍVIA

De vajon kik és hogyan? 
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Torokba gombócot szorító 
érzéssel várod „azt” a bizo-
nyos napot? Már az összes 
lehetséges módon összeszá-
moltad a pontjaidat és már 
legalább egyszer meg is vál-
toztattad álmaid egyeteme-
inek sorrendjét? Itt az ideje 
kicsit lazítani: július 25-én ne 
gubbassz otthon egyedül és 
tördeld a kezed az eredmény-
re várva. Szólj a gimis ban-
dának és menjetek el a Szinva 
teraszra, várjátok együtt egy 
fergeteges buli keretein belül 
az idei ponthatárokat!

Minden frissen érettségizett 
diák vágja már a centit, vár-
va azt a bizonyos napot (július 
25.), amikor végre kiderül, mi 
lesz belőle, ha nagy lesz: vagyis 
azt, vajon melyik egyetem hall-
gatójaként folytathatja tanul-
mányait. Még frissen él benne-
tek – most érettségizettekben 
– a vizsgadrukk, a nyomás, 
hogy „ha ez nem sikerül, talán 
új álmok után kell néznem”. 
Már csak egy lépés választ el 

titeket életetek következő sza-
kaszától, ez pedig a ponthatár, 
mely eldönti, az áhított egye-
temen tengetheted-e minden-
napjaidat vagy sem.

Miskolc város és a Rádió M 
összefogott, hogy ne egy ott-
honülős, másodpercszámlálós 
este legyen a várakozás, hanem 
egy fergeteges, velejéig miskol-
ci buli kellős közepén érjen a jó 
hír, FELVETTEK! Nincs más 
dolgod, mint összerittyenteni 
a gimis bandát, és kimenni a 
Szinva teraszra, a többiről ők 
már gondoskodtak.

A város szívében délután 
4 órakor totpeti DJ szettjével 
indul a visszaszámlálás. Majd 

slam, a The Sign, a Marble 
Mist és Király Viktor veszi 
birtokba a belváros teraszát. 8 
órakor pedig együtt izgulhat-
tok az óriás LED fal árnyéká-
ban a ponthatárhúzás pilla-
nataiban.

Menj el, kérj és küldj egy 
számot szeretteidnek, rossza-
karóidnak, rokonaidnak, vagy 
idegen arcoknak, minden-
kinek, aki szereti, vagy min-
denkinek, aki nem – a Rádió 
M minden kívánságotokat tel-
jesíti az üvegteraszon. Bulizz 
egy nagyot a belváros szívé-
ben a barátaiddal, hogy egy 
életen át emlékezzetek 2018. 
július 25-re!

MISKOLC, A RÁDIÓ M ÉS A MINAP.HU BEMUTATJA:

Nagy Miskolci Pont Party a Szinva 
teraszon!

FELROBBANTOTTÁK  
A MISKOLCI ISTVÁN MALMOT 

Közzétették a színikritikusok díja 
 jelöltjeinek névsorát

Közzétette a Színházi Kritikusok Céhe a szí-
nikritikusok díjára jelöltek névsorát. A céh im-
már 39. alkalommal nyújtja át az előző évad 
legkiemelkedőbb színházi teljesítményeinek 
járó elismerést szeptemberben.

A Miskolci Nemzeti Színház két kategóri-
ában érintett: A legjobb zenés/szórakoztató 
előadások között ott találjuk a Mohácsi János 
által rendezett Kabarét, A legjobb női fősze-
replő díjra pedig Láng Annamáriát jelölték, ő 
A kaukázusi krétakörben alkotott maradan-
dót. A miskolci színház igazgatója, Béres Atti-
la által Kecskeméten rendezett Csárdáskirály-
nő szintén jelölt A legjobb zenés/szórakoztató 
előadás címére.

Vidor Fesztivál – Nagy klasszikusok  
és kortárs darabok

A bohózattól a tragikomédiáig összesen 
tizennyolc szórakoztató színházi előadással 
várja a közönséget augusztus 24-től szep-
tember 1-jéig a Vidor Fesztivál Nyíregyhá-
zán. A Miskolci Nemzeti Színház Molnár 
Ferenc a Játék a kastélyban című vígjátékát 
mutatja be.

A Benedek Miklós Kossuth- és Jászai Ma-
ri-díjas színművész vezette zsűri a három, né-
zők közül kisorsolt tag mellett még egy hellyel 
bővül: az ötödik zsűrihelyet árverésre bocsájt-
ják, az ebből befolyt összeget jótékonysági célra 
ajánlják fel a Bohócdoktorok fellépéseit támo-
gatva.

HÍREK A VILÁGOT  
JELENTŐ DESZKÁKRÓL



ANTAL MÁTYÁS A MISKOLCI SZIMFONIKUSOK ÚJ MŰVÉSZETI VEZETŐJE

Eddig 58 alkalommal vezé-
nyelte a Miskolci Szimfoni-
kus Zenekart, 2018 második 
felétől pedig már a művésze-
ti vezető posztot is ő tölti be. 
Pályája során számos euró-
pai és ázsiai országban ve-
zényelhetett karmesterként, 
emellett tanítóként is jeles-
kedett a hazai intézmények-
ben. Interjúnkban többek 
között ezekről az évekről is 
kérdeztük.

Antal Mátyás muzsikus csa-
ládba született, szülei Antal Ist-
ván zongoraművész és Szokolay 
Dóra zenei rendező. Zongoráz-

ni, fuvolázni, nagybőgőzni és 
ütősökön tanult játszani. Kö-
zépfokú tanulmányait a Bartók 

Béla Zeneművészeti Szakközép-
iskolában végezte fuvola szakon. 
Ezután a Liszt Ferenc Zenemű-

vészeti Főiskolán tanult tovább, 
ahol 1970-ben és 1971-ben fu-
vola és karnagy szakon diplo-
mázott, majd a Brüsszeli Királyi 
Zeneakadémián folytatta kar-
mesteri tanulmányait.

22 évesen már a Magyar Ál-
lami Hangversenyzenekarban 
fuvolázott Ferencsik János veze-
tése alatt. 1974-ben - Mura Pé-
ter megkeresésére – a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar asszisz-
tens karmestere lett, ezt a mun-
kát négy évig látta el. Dolgozott 
a Székesfehérvári Szimfonikus 
Zenekarnál, 1983-ban pedig a 
Budapesti Kórus kérésére el-
vállalta az együttes karigazgatói 

posztját, ezt 2002-ig töltötte be. 
1990-től a Nemzeti Filharmoni-
kusoknál a Nemzeti Énekkar ka-
rigazgatója, 2016-ban bekövet-
kezett nyugdíjba vonulásáig. Az 
1990-es években zenepedagógu-
si munkát is végzett, majd 2014-
től ismét a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem Kamarazene 
Tanszékének tanára. Tanított 
a Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakiskolában és a Szent István 
Zeneművészeti Szakiskolában 
is. Közben többször vezényelte 
a Nemzeti Filharmonikusokat 
és más hazai és külföldi zeneka-
rokat. Nyugdíjas éveiben szaba-
dúszó dirigensként működött 
tovább. 2018 júniusában újra a 
Miskolci Szimfonikusok élére 
állt, Gál Tamást váltotta a művé-
szeti vezetői székben.

Mit emelne ki az elmúlt évtize-
dekből?
– Nehéz röviden összefoglal-

ni. Az Állami Hangversenyze-
nekar sok karmesteri feladattal 
is ellátott, hazai koncerteken és 
külföldi turnékon vezényeltem, 
több lemezfelvételt is készítet-
tem. 1984-től kezdődött életem-
nek a kórusokhoz kötődő része; 
előbb – Bárdos Lajos és Forrai 
Miklós utódaként –a Budapesti 
Kórus, később, 1990-től, miután 
végleg abbahagytam fuvolamű-
vészi tevékenységemet, az Ál-
lami Énekkar (később Nemzeti 
Énekkar) karigazgatója lettem.

Karmesterként szinte min-
den európai országában meg-
fordultam, Kínában és Japánban 
is dirigáltam. A Nemzeti Ének-
karnál eltöltött majd' 26 évem-
ből 18 évet együtt dolgoztam 
Kocsis Zoltánnal. Közös pro-
dukcióinkat, sok egyéb mellett, 
Schönberg: Mózes és Áron című 
operájának hazai bemutatója is 
fémjelezte.

Hogyan érte önt a miskolci 
szimfonikusok felkérése?
– Váratlan volt számomra, de 

annál nagyobb örömmel töl-
tött el. Némi gondolkodás után 
mondtam igent, mivel azért pá-
lyám utolsó fázisában vagyok.

Milyen tervekkel érkezett Mis-
kolcra?
– A zenekar számára első-

sorban a művészi és mentális 
stabilitásban szeretnék segíte-
ni, mind szakmai, mind pedig 
vezetői tapasztalatommal. Én 

magam kevés koncertet fogok 
dirigálni, viszont szándékozom 
minél több tehetséges fiatal, il-
letve jelentős karmester egyéni-
séget meghívni.

Antal Mátyás rendszeres je-
lenlétével és előkészítő próbák 
tartásával állandó magas színvo-
nalat kíván garantálni. Az eddi-
gi műsorstruktúrát jónak tartja, 
hozzátette azonban, hogy szám-
talan olyan mű van, amelyek 
még előadásra várnak.

– Szeretném a zenekart a bu-
dapesti zenei életben is nagyobb 
nyomatékkal megjeleníteni, el-
sősorban kortárs zenei rendez-
vények részesévé tenni. Ami a 
saját pályám folytatását illeti, az 
állandóság és az azon belüli vál-
tozatosság mindig örömmel tud 
eltölteni – hangoztatta a miskol-
ci szimfonikusok új művészeti 
vezetője.
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Július 22-én, vasárnap 16.30 
órától a Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában a Di-
ósgyőri vár kápolnájából köz-
vetítik a Szent Hedvig búcsút, 
felvételről. A szentmisét be-
mutatja: Michal Muszynszky 
tb. kanonok, az egri Mater Re-
demptoris Missziós Szeminári-
um rektora.

A diósgyőri várkápol-
na Szent Hedvig búcsúját 
vasárnap, 22-én tartják, a 
szentmise 10 órakor kezdó-
dik. Elbúcsúzik a hívektől 
28-án, vasárnap a fél 9 órai 
szentmisén Lipcsák János 
atya, a Mindszenti-temp-
lom plébániai kormányzója, 
ugyanígy a 10 órai szentmi-

sén Versler Sándor káplán, 
akiket az egri érsek koráb-
ban elhelyezett. A Szent 
Anna templom búcsúját 28-
án, vasárnap tartják. A fél 11 
órakor kezdődő szentmisét 
Szarvas István ezüstmisés 
atya, szikszói plébános, a 
Szent István Rádió igazgató-
ja mutatja be.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

„Művészi és mentális stabilitás,  
állandó magas színvonal” 

Ötödször hívta olvasni és 
játszani a megye kisisko-
lásait a II. Rákóczi Ferenc 
Könyvtár a Hahó, könyv-
tár(s)ak! című vetélkedő 
keretében. 

A megye miden részéről 
jelentkező 26 csapat közül 15 
jutott be a júniusi döntőbe, 
közülük hét csapat, össze-

sen 28, 3-4. osztályos iskolás 
nyerte el a táborozás élmé-
nyét. Idén Bogácson rendez-
kedett be az olvasótábor, 
adott volt tehát a fürdőzés 
lehetősége, a tartalmas el-
foglaltságról pedig a könyv-
tárosok gondoskodtak. Ter-
mészetesen az íróvendégek 
és a nyitónapon például Kiss 
Ottó József Attila-díjas író, 

költő érkezett. Találkoz-
hattak Csorba Piroskával, 
Vig Balázzsal vagy Molnár 
Krisztina Ritával is, akiket 
eddig csak az írásaik alap-
ján ismertek. Beöltözhettek 
a történetek hőseinek, mesés 
séták, kirándulások vártak 
rájuk a Bükkben, Bogácson, 
Noszvajon és volt vetélkedő 
is nyereményekkel. 

Hahó, ismét tábort vertek  
a könyvtár(s)ak!



Szezonnyitó ankéton talál-
koztak egymással szerdán 
délután a DVTK labdarú-
gócsapatának edzői, játéko-
sai, valamint a szurkolók. 
A fő téma természetesen a 
hétvégén kezdődő bajnokság 
volt, amelyen a csapat sokkal 
jobb teljesítményt szeretne 
nyújtani, mint legutóbb.

Az ankéton részt vett Taj-
ti József, a DVTK sportigaz-
gatója, Fernando Fernandez, 
a DVTK vezetőedzője, Lipták 
Zoltán, a DVTK csapatkapi-
tánya, és természetesen jelen 
voltak a klub új igazolásai is. 
Hollósy András, a DVTK han-
gulatfelelőse bevezetőjében el-
mondta, a söröző a szurkolók 
szavazata alapján kapta a Ha-

bos Oldal elnevezést. Második 
helyezett a „Makuka” név lett, 
ezért úgy döntöttek, hogy ezt 
a benti büfé kapja. – Nekem 
személy szerint nagyon tet-
szett a Diósgyőri Öntöde el-
nevezés is – emelte ki Hollósy 
András.

Fernando Fernandez ve-
zetőedző egyebek mellett re-
ményét fejezte ki, hogy az új 
igazolásokkal, játékosokkal si-
kerül minőségi változást elérni 
a csapat játékában, teljesítmé-
nyében. – Bízom benne, hogy 
újonnan érkezett focistáink so-
kat hozzá tudnak majd tenni 
ahhoz, hogy jó eredményeket 
érjünk el. Szeretnénk, ha kitű-
nő lenne a DVTK közössége, 
amelyhez természetesen hoz-
zátartoznak nagyszerű szurko-

lóink is. Nem tervezek hosszú 
távra, első célunk most, hogy 
nyerni tudjunk hétvégén a Fe-
rencváros ellen – szögezte le a 
vezetőedző.

A távlati célokról Tajti Jó-
zsef sportigazgató szólt. Mint 
mondta, a középmezőnyben 
szeretnének végezni a DVTK-
val, annak is az elején. Ehhez 
pedig alapvető fontosságú, 
hogy megerősödjön a csapat. – 
Három év múlva el szeretnénk 
indulni az Európa Ligában – 
hangoztatta a sportigazgató.

Lipták Zoltán csapatkapi-
tány ugyancsak bizakodó volt. 
Mint mondta, nem szeretnék 
megismételni az elmúlt idő-
szak sikertelen szerepléseit, 
most egy olyan felállást hoz-
tak létre a vezetőedzővel, ami 

véleménye szerint bizakodás-
ra adhat okot.

A találkozón a három új 
igazolás, Vernes Richárd, Tajti 
Mátyás és Tomislav Mazalović 
is bemutatkozott. – Izgatot-
tan vártam ezt a találkozást 
a szurkolókkal – fogalmazott 
Tajti Mátyás. – Több csapat-

társamat ismerem korábbról 
annak ellenére is, hogy tizen-
öt évesen kimentem Spanyol-
országba, ahol négy évet töl-
töttem. Ott gyorsabb a foci 
ritmusa. Fernandoval koráb-
ban is jó volt a kapcsolatom, 
látott engem játszani. Remé-
lem, mihamarabb utolérem 

edzettségben csapattársaimat 
– mondta a középpályás.

Ezután a szurkolói kérdések 
következtek, amelyek között 
volt a kapusokra vonatkozó, 
volt, aki az öltözői hangulatról 
érdeklődött.  (OTP Bank Liga, 
1. forduló: 2018. július 22., va-
sárnap 17:30 FTC – DVTK)

Szezonnyitó szurkolói ankét Diósgyőrben
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KEZDŐDIK A BAJNOKSÁG

Rendkívül elismerően 
nyilatkozott a miskolci 
úszósportról Petrov Iván, 
a Magyar Úszó Szövetség 
(MÚSZ) utánpótlás szövet-
ségi kapitánya, aki a július 
11-14. között megrendezett 
III. Cápa Országos Bajnok-
ság utolsó, szombati ver-
senynapjára látogatott el a 
Kemény Dénes Városi Sport-
uszodába. 

A 85 egyesület közül a ren-
dező, egyben házigazda MVSI 
az előkelő ötödik helyet fog-
lalta el a pontversenyben. Tu-
lipán Bence címvédése 200 m 
pillangón és a további tíz érem 
azt bizonyítja, hogy napja-
inkban jó úton jár a miskolci 
úszósport.

A 2009-ben átadott, kivá-
ló adottságokkal rendelkező 
Kemény Dénes Városi Sport-
uszoda dacára a miskolci 
úszósport egy ideig stagnált, 
most azonban egyértelmű je-

lei vannak: jó kezekbe került 
a szakma – fogalmazott Pet-
rov Iván, a MÚSZ utánpótlás 
szövetségi kapitánya. – Egy 
fiatal, ambíciókkal teli edző, 
Sajgó László kapta meg a mar-
sallbotot. Vezetőedzőként az ő 
lelkesedése adhat szárnyakat 
a Miskolci VSI-nek. Mindezt 
Hölcz Péter szakedző évtize-
des tapasztalata, s frissen el-
nyert régióvezetői pozíciója 
erősíti. Úgy gondolom, az el-
múlt két év kiugró eredmé-
nyei mellett, mely Vécsei Réka 
és Sztankovics Anna nevé-
hez köthető, még fontosabb, 

hogy a szisztematikus után-
pótlás-nevelő munka is beérni 
látszik. Elég csak a most befe-
jeződött miskolci Cápa Orszá-
gos Bajnokság jegyzőkönyvé-
re tekinteni. Miskolc számára 
tehát az utánpótlás nem kér-
dés, fiatal, lelkes edző, aki 
motivált versenyzőkkel, fel-
készült kollégákkal és kiváló 
szülői gárdával megtámogat-
va nagy dolgokra lehet képes.

Mindenképpen meg kell je-
gyeznem, hogy Miskolc váro-
sa nemcsak az MVSI és annak 
úszó szakosztályának támo-
gatásával, hanem az országos 
bajnokságok megrendezésé-
vel is komoly szerepet vállal 
sportágunkban – hangoztat-
ta a sportvezető. – Remélem, 
még sok-sok évig kitartanak 
mellettünk! Ez nemcsak ne-
mes gesztus, de óriási segítség 
a Magyar Úszó Szövetségnek, 
amiért rendkívül hálásak va-
gyunk a városvezetésnek – 
tette hozzá. 

Beérni látszik a szisztematikus utánpótlás-nevelő munka

KAPITÁNYI ELISMERÉS  
A MISKOLCI ÚSZÓSPORTNAK

Hölcz Péter (balról), Petrov Iván és Sajgó László  
a Kemény Dénes Városi Sportuszodában.

Bombaigazolás a vezetőedzői posztra, öt 
magyar válogatott kerettag és öt új légiós 
szerződtetése – ezek a legfontosabb hírek a 
szlovák jégkorong élvonal, a TIPSPORT Liga 
rajtjára készülő DVTK Jegesmedvék háza 
tájáról. 

A minőségi előrelépés nemcsak a csapatra, 
hanem a jégcsarnokra is vonatkozik, aminek 
köszönhetően a tervek szerint 500 nézővel töb-
ben szurkolhatnak majd a Népkertben.

A DVTK Jegesmedvék elnöke az egyik leg-
komolyabb változás, az úgynevezett sky boxok 
kialakításának ismertetésével kezdte a követ-
kező szezonra esedékes változások ismerteté-
sét. Az Egri István irányította csapatvezetés, a 
Jegesmedvék otthona mellett, komoly erőket 
össz pontosít a csapat megerősítésére is. Magyar 
klubcsapatnál még nem dolgozott olyan refe-
renciákkal rendelkező edző, mint Glen Hanlon, 
de Duschek, Somogyi, Szirányi, Kiss Dániel és 
Vincze személyében öt magyar válogatott keret-
taggal is erősödik a DVTK Jegesmedvék kerete. 
Az említett névsor mellett hét légiós szerepelte-
tésére nyílik lehetőség, ebből öten már aláírtak 
Miskolcra. 

– Még egy csatárt keresünk, aztán a hete-
dik légiós marad tartalékban, akkor, amikor 
meglátja majd az edző, hogy hol kell esetleg 
még erősíteni. Úgyhogy mi ebből a szempont-
ból készen állunk. Napokban elkezdődik a 
csapat felkészülése, már a jégen – hangoztatta 
Egri István. 

Az új bajnokság, a szlovák élvonal minél sike-
resebb teljesítéséhez járulhat hozzá az is, ha az 
eddigieknél is többen, még jobb hangulatot te-
remtve biztatják majd a Macikat. Ezt pedig a jég-
csarnokban jelenleg is zajló felújítások segítik. 

Az igazi erőpróba szeptember 16-án lesz, az 
első itthoni meccsel, a Zsolnával indul a sze-
zonunk. Addig igyekszünk mindent olyan ál-
lapotba hozni, hogy már a két itthoni felké-
szülései meccsen is élvezhessék a nézők az új 
fejlesztéseket – mondta el Egri István. 

A két kapu mögött két új LED fal lesz, ami 
kijelzőként is működik, emellett mindkét kapu 
mögött állandó lelátó várja a szurkolókat. Az 
ultrák új helye a Vigadó felőli új lelátón lesz 
majd. Megújul a hangosítás, a WIFI rendszer, 
az öltöző folyosók és új sajtóhely is épül. A jég-
készítés a tervek szerint július 23-án vagy 24-
én kezdődik, hiszen 30-án már a csapat is meg-
kezdi a munkát.Glen Hanlon vezetőedző

Fejlesztések a csapatnál  
és a jégcsarnokban is 



1914. május 22-én váratlanul 
elhunyt Kubik Béla, Bor-
sod vármegye, majd Miskolc 
önálló törvényhatósági jogú 
város első főispánja. 

Egyetemi tanulmányait a 
budapesti József Műegyetemen 
végezte, ahol mérnöki diplo-
mát szerzett, majd önkéntes 
éveit letöltvén tartalékos hu-
szárhadnagyi rangban szerelt 
le, majd bekapcsolódott a Bor-
sod vármegyei közéletbe, ahol 
csakhamar a megyei törvény-
hatósági bizottság tagja lett. 
Eközben aktív sportolója volt 
és maradt a Magyar Atlétikai 
Klubnak is.

Az 1896-os választáso-
kon jutott be először a par-
lamentbe az Függetlenségi 
és 48-as (Justh) Párt (avagy 
Kossuth-párt) színeiben. Az 
Országgyűlésben hamar a 
Függetlenségi és Negyven-
nyolcas Párt egyik legagilisebb 
és legtemperamentumosabb 
tagja lett. Az 1901-es, 1905-ös 

és az 1906-os választásokon is 
sikerült bejutnia, mindannyi-
szor a mezőcsáti választási ke-
rületből.

Kubik Béla a második We-
kerle-kormány megalakulását 
követően, 1906 és 1910 között 
volt Borsod vármegye főis-
pánja. Beiktatásakor mondott 
beszédében politikai jellegű 
nézeteit fejtette ki. Először az 
előző kormány erőszakos in-
tézkedéseiről szólt, amikor 
a megye megtagadta a kor-
mányrendeletek végrehajtását 
és visszautasította a kineve-
zett főispánt, Brezovay And-
rást, ugyanakkor beszélt arról 
is, hogy a fennálló rendet meg 
kell tartani. Elmondta, hogy 
közel két évtizede áll a megye 
szolgálatában, s ennyi idő alatt 
„több-kevesebb szerencsével 
igyekeztünk hagyományain-
kat, újításainkat vármegyénk 
érdekében érvényesíteni”.

Beiktatásakor Miskolc elvá-
lása még nem tűnt aktuális-
nak, noha az ez irányú törekvé-

sek már korábban elkezdődtek. 
Wekerle Sándor miniszterelnök 
és Andrássy Gyula belügymi-
niszter (ezért mindketten Mis-
kolc díszpolgárai lettek) meg-
értette a város, illetve Szentpáli 
István törekvéseit, de Kubik is 
sokat segített benne. A Mis-
kolc önállóvá válásáról szó-
ló törvényjavaslatot 1907. no-
vember 26-án szavazta meg a 
képviselőház (1907. évi LI. tör-
vénycikk „Miskolci rendezett 
tanácsú városnak törvényha-
tósági joggal felruházásáról”), 
és ezt követően megkezdődtek 
a szétválással kapcsolatos tár-
gyalások. Tarnay Gyula alispán 
és Szentpáli István polgármes-
ter között, a bizottságokban is 
gyakran igen feszült hangulat 
alakult ki. Ezeket a villongá-
sokat Kubik Béla korrekten és 
semlegesen kezelte és 1908. de-
cember 11-én megbízták Mis-
kolc főispáni teendőivel is. A 
város közgyűlésének alaku-
ló ülése 1908. december 14-én 
volt, amelyen a megye tisztika-

ra is részt vett, és a levezető el-
nök Kubik főispán volt.

Kubik Béla politikai nézeteit 
tekintve egyre inkább ellenzé-
kivé vált, minden kormány és 
kormánypárt ellenzékévé (mi-
közben saját pártja a szövet-
kezett ellenzék tagjaként épp 
kormánypárt volt). Azt tartot-
ták róla, hogy a megyegyűlés-
ben ő volt az „utolsó kuruc”. 
1910 márciusában lemondott 
főispáni posztjáról, hogy or-
szággyűlési képviselőként 
megmérethesse magát, de a vá-
lasztásokon Görgey Lászlóval 
szemben alulmaradt. Ezután 
visszavonult a közélettől és a 
Mezőkövesd melletti Csincse-
pusztán élt. 1914. május 22-én 
itt érte a halál. 

A halál okának szívinfark-
tust állapítottak meg, de a 
szív infarktus oka felettébb ér-
dekes. A korabeli híradások 
alapján vélhető, hogy Kubik 
Béla betegesen irtózott a mé-
hektől. Jó néhány évvel halá-
la előtt megcsípte egy méh és 

elájult. Valószínű allergiás le-
hetett a méhcsípésre is. Halá-
la napján a kertésze jelentette, 
hogy a kaptároknál rajzanak a 
méhek. Kemény ember lévén 
kiment emberével a kaptárok-
hoz, megtekinteni a helyzetet, 
de óvatosságból jó távolra ült 
le egy farönkre. Kertésze be-
ment a méhekhez. Egyszerre 
megszólal Kubik Béla: „Nem 
csípte meg magát egy méh? 
Mert engem megcsípett három 
is! És a fejéhez kapva lefordult 

a farönkről!” Halálának híre 
hamar Miskolcra ért, döbbe-
netet váltva ki a város társa-
dalmából. A városi tanács és 
a megye is rendkívüli gyűlést 
hívott össze részvétét kifejez-
ve búcsúzott a főispánjától. A 
zöldhalompusztai családi sír-
boltba helyezésekor a vasút kü-
lön vonatokat indított. Teljes 
számban vonult fel a megyei és 
a városi közélet, és a tisztikar. 
Kubik Bélát felesége és kilenc 
gyermeke gyászolta.

Hirdetés

Miskolci Napló10 Kultúra

Fejezetek Miskolc történetéből

MÉHCSÍPÉSTŐL HALT MEG  
AZ UTOLSÓ KURUC?

Apróhirdetés
Eladó Bükkszentlászlón 2 szoba 
étkezős, gázfűtéses (+cserépkály-
ha) családi ház!  Csodás erdő övezte 
környezetben, csendes, biztonságos 
helyen. Az udvaron nyári konyha és 
pince is van.  Ár: 8 millió 300 ezer Ft. 
Tel.: 06-46/741-263, 06-70/218 2303
C+CE jogosítvánnyal rendelkező 
teherautósofőr jelentkezését vár-
juk, kiemelt fizetéssel + juttatá-
sok egyéni megállapodás szerint. 
Részletes információ: 30/904-1436 
telefonszámon.

Angol, német nyelvtanfolyam. 
60x45 perces tanóra előjegyzés-
sel csak 45 ezer Ft. Érdeklődni: 
06-46/742-485. Ügyfélfogadás: 
H-P 10.00-18.00. Pannon Educatio 
Kft. E–001594/2017

Ingyenes számítógépes tanfo-
lyam, hétköznap délután, Miskol-
con! Korhatár 65 év. A kezdő és ha-
ladó tanfolyamainkat elvégzők 60 
ezer Ft értékű nyelvtanfolyamot 
kapnak ajándékba. Az ajándék át-
ruházható! Tel.: 742-485. Pannon 
Educatio Kft. E-001594/2017 

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

Az akció érvényes: 
2018. 07. 21-től 2018. 08. 03-ig 

Kerti duci székpárna, 35x35 cm 419 Ft
Univerzális mosópor, 400 g, 273 Ft/kg 109 Ft
Dreft mosógél, 0,8 l, 486 Ft/l 389 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1323 Ft/l 529 Ft
Vanish folteltávolító, 100 ml, 1990 Ft/l 199 Ft
Bref Power Aktív Duo, 2x50 g  699 Ft
Lenor öblítő, 1,360 l  

(spring, summer, sensitiv) 514 Ft/l 699 Ft
Clin pumpás ablaktisztító, 500 ml, 878 Ft/l 439 Ft
Clin ablaktisztító utántöltő, 500 ml, 718 Ft/l 359 Ft
Álló ventilátor, 40 cm 6999 Ft
Palette Creme color, hajfesték 699 Ft
Floppy nedves, baby törlőkendő, 70 lap/cs  199 Ft
Boni Perfex, WC-papír, 24 tek., 3 rét.  999 Ft
Star duo 2 tek., 2 rét. papírtörlő 169 Ft
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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
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázs-
kapuk cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechni-
kával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyit-
va: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
Nem italozó, önállóan dolgozni 
tudó ácsot és korábban ács mel-
lett dolgozó segédmunkást kere-
sek Miskolc és környékére, nem 
csak tetőn végzendő munkákra. 
Tel.: 06-20/460-6775.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to no zás, lambé riázás, filagóri-
ák, elő tetők, kerítések, kerti házak 
és egyéb famunkák készítése; Ve-
lux ablakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készítése; te-
tők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.
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Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, 
kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig, 
13-17 óra között.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Idén is nyári tábort szerveztek a Komlóstetői Általános Iskolában, a „Magyar vagyok… Határtalanul” rajzpályázat díjazottjainak. 
Munkáikból kiállítás nyílt az iskolában, ahol egészen szeptemberig megtekinthetők az alkotások. Ezúttal ötven gyermeket fogadtak a 
nyári táborban, a határontúlról, Felvidékről is érkeztek. Az iskolai foglalkozásokon kívül a Miskolci Galéria kiállításaihoz kapcsolódó 
múzeumi órákon is dolgozhattak, ismerkedhettek modern képzőművészeti alkotásokkal és a rovásírás történetével a résztvevők. A Szí-
nészmúzeumban jelmezekbe bújhattak, a külhoni gyermekek ízelítőt kaphattak Miskolc történelmi emlékeiből, a Bükk szépségeiből. 
Meglátogatták a Diósgyőri várat, a lillafüredi függőkertet a vízeséssel és a tapolcai barlangfürdőt is.                        FOTÓ: VÉGH CSABA

HATÁRTALANUL 

Kulturális intézmények
3

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben 
néhány miskolci kulturális intézmény neveit rej-
tettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy 
levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2018. au-
gusztus 2-án éjfélig juttassák el szerkesztősé-
günkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az 
info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejté-

seket beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki. 

Motoros rendőröket  
sodort el egy autós 

Motoros rendőröket sodort el július 12-én délután egy szabály-
talanul közlekedő autós Miskolcon. Mindkét rendőrt kórházba 
szállították. Információink szerint a baleset a József Attila út Shell 
benzinkútnál található kereszteződésében történt. A körforgalom-
ban egy Ford Focus vezetője nem adott elsőbbséget a szabályosan 
közlekedő motoros rendőröknek és elsodorta őket. Mindketten el-
estek, s noha a védőruha valószínűleg sokat segített, kórházba szál-
lították őket.

Veszélyes pálinkafőző: levegőbe repült egy melléképület
Legalább három gázpalack repült a levegőbe július 11-én dél-

után Miskolcon, a Bartók Béla utcában, egy családi ház mellék-
épületében. Úgy tudjuk, a helyiségben pálinkafőző működött. 
Dojcsák Dávid megyei katasztrófavédelmi szóvivő érdeklődé-
sünkre megerősítette: teljes terjedelmében lángra kapott egy 
melléképület szerdán, Miskolcon, a Bartók Béla utcában. Az épü-
letben háztartási gázpalackok robbantak fel, három ilyen palack 
maradványait találták meg a tűzoltók. A családi házzal egybeépí-
tett melléképület lángjai a főépület tetőszerkezetére is átterjedtek. 
Az ingatlan lakható maradt, az eset során személyi sérülés nem 
történt.

Tűz az Avason - tíz embert mentettek a füstmérgezés elől
Teljes terjedelmében lángba borult egy negyedik emeleti lakás 

erkélye július 8-án délután Miskolcon, a Hajós Alfréd utcában. A 
hivatásos tűzoltók nagy erőkkel érkeztek a helyszínre. Kivonult az 
esethez és átvette az oltás irányítását a katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálat is. Az egységek elfojtották a lángokat. Tíz ember ideigle-
nesen elhagyta az érintett lépcsőház lakásait, személyi sérülés nem 
történt - tájékoztatott a megyei katasztrófavédelem.

Úgy kellett  
lefeszegetni az autót  
a villanyoszlopról 

Ismét súlyos baleset tör-
tént Borsodban, július 16-

án, kora este. Két autó úgy csattant egymásnak, hogy közben egy 
villanyoszlop is kidőlt, átmeneti szolgáltatási zavart okozva. A ka-
rambol Nyékládháza elején, 
a 3-as úton, az úgynevezett 
Y elágazásban történt. A 
megyei rendőr-főkapitány-
ság ügyeletére 18:22-kor ér-
kezett a bejelentés, az első 
információk szerint több 
személy is megsérült. Az 
egyik autó egy villanyoszlo-
pot is kidöntött, az üzemza-
var elhárítására az ÉMÁSZ szakembereit is a helyszínre riasztot-
ták. Az egyik autóból egy súlyos sérültet kellett kiszabadítani.

Összeroncsolódott az autó a Szentpéteri kapuban 
Július 18-án este a Szentpéteri kapu 59-nél megcsúszott és osz-

lopnak csapódott egy belváros irányába haladó személyautó, amely 
aztán állítólag egy fának is nekiment. Az ütközés ereje akkora volt, 
hogy kiszakadt az autó motorja és futóműve, egyik kerekét a szem-
közti buszmegállóban találták meg. Az autó szinte a felismerhetet-
lenségig összeroncsolódott, az anyósülésen utazó személy infor-
mációink szerint súlyosan megsérült, ki kellett vágni a roncsból. A 
sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett.

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első 
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 – április 20) Régi emlékek éledhetnek újjá, 
úgy érzi, még bármi lehet a régi. Ne feledje azonban, hogy az 
idő sok mindent megszépít. Érdemes megfogadni a jó tanácsot, 

talán nem véletlenül hallja ezt most olyan sok helyről. 

Bika (április 21 – május 20) Úgy érzi, nem állhat meg addig, 
amíg el nem ért valami fontosat. Kicsit lassan telik most ez a 
hét, de így van ez, ha az ember vár valamire. Próbálja minden 

pillanatban megtalálni a szépséget, és a jelennek örülni. 

Ikrek (május 21 – június 21) Gyorsabban szeretne haladni 
egy dologgal, de időről időre meg kell állnia valami miatt. Csak 
nyugalom, így is célba fog majd jutni. Néha Ön is belefárad a 

dolgokba, és szüksége lehet egy kis pihenésre.

Rák (június 22 – július 22) Sok meglepetés érheti ezen a hé-
ten, és nem biztos, hogy mindegyikre fel van készülve. Fogadja 
el, amit az élet hoz, és engedje el, aminek mennie kell, hiszen 

mást úgysem nagyon tehet. Maradjon nyitott!

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Nem kell mindenben 
hősnek lennie, elég, ha a legjobb tudása szerint intézi a dolgo-
kat. Nagy fába vágja a fejszéjét, de ha valaki, akkor Ön meg fog-

ja tudni oldani a helyzetet, hiszen megvan hozzá a kellő fellépése.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Sok minden miatt 
ideges, nehéz meghúzni a határt a munka és a magánélet kö-
zött. A nehéz időszakokban kiderülhet, ki az, aki Ön mellett áll, 

kire számíthat biztosan. Ez a hét most vízválasztó lehet.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Választania kell, 
hogy melyik irányba menjen tovább, és ha nehéz is a döntés, 
meg kell hoznia. Valamit le kell zárni, még ha nem is lesz egy-

szerű. Igyekezzen úgy intézni a dolgokat, hogy békében válhassanak el.

Skorpió (október 24 – november 22) Ha túlesik egy nehéz 
beszélgetésen, sokkal jobban fogja érezni magát, több ereje 
lesz arra, hogy más dolgokra figyeljen. Ne halogassa tovább a 

dolgot, hogy megkönnyebbülhessen a lelke. Merje megélni a saját vágyait.

Nyilas (november 23 – december 21) Nem volt könnyű 
meglépni valamit, de sokkal jobban érzi magát most, hogy 
megtette. Úgy érzi, mintha egy nagy kő esett volna le a mellka-

sáról, és tudja, hogy most már egy biztonságos helyen tartózkodik.

Bak (december 22 – január 20) Csak olyasmit vállaljon, amit 
teljesíteni is tud, különben mindenki keserű szájízzel távozik. 
Tudnia kell felismerni a saját határait. Ne fektessen energiát fö-

lösleges dolgokba, azokat keresse, amiből haszna is lehet.  

Vízöntő (január 21 – február 19) Élvezze ki a nyugalmat, 
ami most körülveszi, és ne hagyja, hogy bármi megzavarja a pi-
henő óráit. Adjon magának időt az elmélkedésre és az emléke-

zésre is. Ha őszintén hisz valamiben, bejöhetnek a megérzései.

Halak (február 20 – március 20) Az utolsó pillanatot is ki-
használja, hogy helyükre billentse a dolgokat, és ez meg is lát-
szik az eredményein. Ha túl lesz ezen a feladaton, megnyugod-

hat. Meglepi, milyen könnyű a megoldás egy régi problémára.

FORRÓ NYOMON

Hatalmas fák zuhantak parkoló autókra Lillafüreden, az Eger 
felé vezető úton július 15-én délután. A haváriát valószínűleg az 
okozta, hogy a korábbi napok csapadékos időjárása miatt fella-
zult a talaj. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a hivatá-
sos tűzoltók áramtalanították a járműveket és megszüntették az 
útakadályt. Személyi sérülés nem történt.

Fák dőltek az autókra

A hét fotója
MOLNÁR VIKTOR       
FELVÉTELE
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