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KÜLÖNLEGES  
FILMEK  
A CINEFESTEN

AUTÓIPARI NAGYVÁLLALAT 
A MISKOLCI KULTÚRÁÉRT

AZ ELEKTRONIKUS  
ZENE VILÁGSZTÁRJAI  

A NÉPKERTBEN!

SULIRA FEL!

ELKEZDŐDÖTT AZ ÚJ TANÉV, BENÉPESÜLNEK AZ ISKOLÁK 
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A CineFest versenyprogramjában vetítik először Ma-
gyarországon Nemes Jeles László második alkotását, 
a Napszálltát. A fesztivál nagyjátékfilmes versenyében 
összesen tizenkilenc produkciót láthat a közönség. 

Kulturális együttműködési megállapodást írt alá pénte-
ken Kriza Ákos, Miskolc polgármestere valamint a Star-
ters E-Components Generators Automotive Hungary Kft. 
ügyvezetése. 

Lost Frequencies

Alle Farben



Szerda délután megnyílt az 
ország egyik legnagyobb és 
egyben legkorszerűbb tech-
nológiával felszerelt közét-
keztetési feladatot ellátó 
konyhája a Miskolci SzC 
Diósgyőri-Vasgyári Szak-
képző Iskola és Kollégium 
épületkomplexumában. Az 
újonnan megnyílt konyha 
összesen 101 tálalási ponton 
mintegy 8 ezer fő ellátását 
biztosítja majd, szeptember 
3-ától.

A Kórház és Menzaétkezte-
tés Kft., mely 2017 áprilisától 
vette át a város közétkezteté-
si feladatait, oszlopos tagja a 
GasztVital – A Közétkeztető 
Csoportnak. Demeter László-
tól, a GasztVital Csoport ope-

ratív igazgatójától megtudtuk, 
2017 októberében kezdték el 
a „szuperkonyhának” a terve-
zését, a beruházás pedig no-
vemberben indult el. A kony-
hafelújítás 370 millió forintba 
került. Mint megtudtuk, a kö-
zel 60 éves épület nagyon rossz 
műszaki állapotban volt. Tel-
jes közműcserét végeztek, gáz-
kapacitás-, és villamosener-
gia-hálózat fejlesztést hajtottak 
végre, kicserélték a műszaki 
berendezéseket. A felújítás so-
rán 16 darab 500 literes üstöt 
építettek be, a konyhán dolgo-
zó mintegy 35 ember a legkor-
szerűbb eszközökön végezheti 
a munkáját.

Az összesen 101 tálalási pon-
tot magába foglaló területen 
vannak ellátottak 8 hónapos-

tól egészen a 102 évesig. Az el-
látást biztosító főzőkonyhák 
struktúráját fokozatosan alakí-
tották át, a folyamat részeként 
nyílt meg ez az új konyha. A 
közétkeztetési feladatot ellátó 
intézmény maximális kapaci-
tása 10 ezer fő, az indulása so-
rán napi 8 ezer főt fog ellátni.

– Ez a konyha válasz a ki-
hívásokra, amiket az  elmúlt 
időszak közétkeztetési fel-
adatellátása állított elénk 
– fogalmazott az átadón 
Bucskó Ibolya Andrea, a Mis-
kolci Közintézmény-működ-
tető Központ igazgatója. Mint 
mondta, péntektől indul be a 
tesztüzem, próbafőzést végez-
nek, hogy szeptember 3-ától a 
mintegy 8 ezer fő ellátása már 
gördülékeny legyen. – A dol-
gozók között ott vannak azok 
a régi munkatársak, akik eddig 
is ellátták ezt a feladatot, tehát 
ebből a szempontból nem tör-
tént változás. Csupán szebb és 
korszerűbb körülmények kö-
zött dolgozhatnak ezután – 
hangsúlyozta az igazgató.

Sallai László oktatásért fe-
lelős polgármesteri biztos úgy 
fogalmazott, a város vezetése 
számára nagyon fontos szem-
pont, hogy fejlődjön a gazdaság 
Miskolcon. Ennek pedig egyik 
alappillére, hogy olyan oktatá-

si, képzési rendszer álljon ren-
delkezésre, amely az óvodától 
egészen az egyetemig életpá-
lyákat tud a gyermekeknek 
felmutatni. Képességeik, kész-
ségeik alapján találhatják meg 
azokat a szakmai utakat, ame-
lyek alapján egész életükben 
olyan munkát tudnak végezni, 
amiben jól érzik magukat, és 
természetesen itt maradnak a 
városban – húzta alá.

– Ahhoz pedig, hogy egy 
ilyen oktatási rendszer mű-
ködjön, megfelelő hátteret 
is kell teremtenünk. Fontos, 
hogy korszerű épületekben, 

korszerű infrastruktúrával 
rendelkezzenek az oktatási in-
tézményeink – részletezte a 
polgármesteri biztos, hozzá-
téve: ennek része az is, hogy a 

gyerekek ellátása korszerű kö-
rülmények között történjen, 
egészséges és tudatos étkezte-
tésben legyen részük, ilyen szo-
kásokat sajátíthassanak el.

Város
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Hamarosan elkészül a 
Búza téren az autóbusz-ál-
lomás tavasszal kezdődött, 
mintegy 55 millió forintos 
karbantartása. Mint meg-
tudtuk, a tervezett munká-
latok időre befejeződtek, s 
amelyek még folyamatban 
vannak, azok is lezárulnak 
szeptemberben.

Az utasforgalommal érin-
tett területeket – váróterem, 
elővételi pénztárak, nyil-
vános illemhelyiség – az is-
kolakezdésre már használ-
hatják az utasok. Többek 
között a forgalmi iroda bel-
ső kialakítása, illetve a ko-
rábbi  hőség miatt halasztott 
park- és növénytelepítési 
munkálatok vannak még fo-
lyamatban. Szeptemberben 
megérkeznek az új kültéri 
utcabútorok is – nyilatkoz-
ta lapunknak Ujj Zsuzsan-
na, az Észak-magyarországi 
Közlekedési Központ PR ve-
zetője. 

Az elvégzett karbantartá-
si munkákat részletezve ki-
emelte: megtörtént az elő-
tető vízelvezetését biztosító, 
a beázások következtében 
korábban megsérült vasbe-
ton vápaszerkezet kijavítása. 
Kicserélték a nap sugárzá-
sától elöregedett, műanyag 
hullámlemezt. Korszerű, le-

des lámpatestekre cserélték 
a beázások miatt károsult, 
elavult peronvilágítás lám-
páit. A hibaelhárítási mun-
kálatok után, egységes hom-
lokzatfelületet alakítottak 
ki. Felújították a kültéri fix 
ülőpadokat, kicserélték a 
mobil padokat. Klimatizál-
ták a várótermet, mobiltele-
fon töltőállomást helyeztek 
el, ingyenes wifivel. A beltéri 
területeken felújították az el-
avult elektromos hálózatot, 
tisztasági festéseket végeztek. 
Parkrendezés is történt, Ujj 
Zsuzsanna kihangsúlyozta, 
hogy a karbantartásokat bal-
eset-megelőzési és munkavé-
delmi szempontból is fonto-
sak voltak. 

A PR vezető kiemelte, az 
egész komplexum kényelme-
sebb és esztétikusabb lett, szín-
vonalasabb utaskiszolgálást 
tesz lehetővé. A rendezés alatt 
álló parkrészek, a megújult vá-
róterem, valamint a korszerű, 
új szolgáltatások – mobiltele-
fon-töltési lehetőség, ingyenes 
wifi, ivókút – reményeik sze-
rint mind az utasok megelége-
désére szolgálnak majd. – Na-
gyon örülünk annak is, hogy 
az állomáson dolgozó munka-
társaink méltó körülmények 
között végezhetik munkájukat 
a továbbiakban és autóbuszve-
zetőink is kényelmesebb, na-
gyobb pihenőhelyiségben tölt-
hetik kiállási idejüket – tette 
hozzá Ujj Zsuzsanna. 

Időre elkészültek  
a korszerűsítési munkák 

„FONTOS AZ INTÉZMÉNYEK MEGFELELŐ  
INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERE”

Átadták az ország egyik legnagyobb  
közétkeztetési feladatot ellátó konyháját

BÚZA TÉRI BUSZPÁLYAUDVAR

Kellemes meglepetésben 
volt részük a gyerekeknek 
a Nyitnikék Óvoda Szivár-
vány Tagóvodájában. Meg-
újult az intézmény udvara, 
az ovisok ezentúl még szebb 
környezetben játszhatnak.

Galambosi Dorottya, a 
Miskolci Nyitnikék Óvoda 
intézményvezetője elmond-
ta, a környezeti nevelésben 
is segített a felújítás, hiszen 
a gyerekek az óvónőkkel 
együtt ültették el az udvaron 
a virágokat.

A felújítás körülményeiről 
Bucskó Ibolya Andrea, a Mis-
kolci Közintézmény-működ-
tető Központ igazgatója tájé-
koztatott. A felújítás mintegy 
három hetet vett igénybe, a 
másfélmillió forintos beru-
házás az önkormányzat és 
Novák Józsefné önkormány-
zati képviselő támogatásával 
valósulhatott meg. A Közin-
tézmény-működtető Köz-
pont munkatársai végezték a 
munkát, kialakították a csa-
padékvíz-elvezetést, a tér-
burkolat lerakásával megnö-
velték a gyerekek számára a 

játszófelületet. Megújultak a 
homokozók, emellett a bejá-
rat burkolása is megtörtént. 

Novák Józsefné önkor-
mányzati képviselő maga is 
aktívan részt vett a felújítás-
ban, a gyerekekkel együtt ül-
tetette el a háromszáz tő vi-
rágot és három tuját, melyet 
az apróságok a mai napig sa-
ját maguk gondoznak. – Na-
gyon hálás vagyok az MKMK 
munkatársainak, hogy létre-

jöhetett ez a beruházás. Épp 
az imént mutatta egy kisfiú, 
milyen szépek a virágok, ame-
lyeket ültettek. Ebből is láthat-
juk, hogy mennyire fontos a 
gyermekeknél a környezet-
tudatosságra való nevelés – 
hangsúlyozta a képviselő. A 
Nyitnikék Óvoda Szivárvány 
Tagóvodájába száz gyermek 
jár, az óvodába visszatérve 
már a megújult udvaron játsz-
hatnak.

MEGÚJULT KÖRNYEZETBEN 
JÁTSZHATNAK AZ ÓVODÁSOK

ÚTJAVÍTÁS ÓMASSÁN
Miskolc önkormányzata tájékoztatja a város 

lakosságát, hogy 2018. szeptember 3-tól, a ter-
vek szerint 2018. szeptember 7-ig, Ómassa bel-
területén, a buszfordulótól felfelé, az Ómassa 
utcában – amely a régi bánkúti úttal párhuza-
mos –, útjavítási, útfelújítási munkák kezdőd-

nek. Az érintett szakaszt a munkavégzés idején 
csak gyalogosok használhatják, a gépkocsifor-
galmat a régi bánkúti útra terelik. Az útfelújí-
tás – időjárástól függően – egy hétig tart, addig 
kérik az ott élők és arra közlekedők megértését, 
türelmét.



Nemzetközi elismerés: 

Az ACQ5 olvasói 2018-ban 
a Hell Energy Magyarország 
Kft. számára ítélték oda az Év 
gyártó vállalata Európában 
díjat, a 100 millió euró feletti 
árbevétel kategóriában. 

Az ACQ5 angol vezető válla-
lati magazin 2006 óta minden 
évben díjazza a kiemelkedő 
vállalkozásokat, szervezete-
ket, vállalatvezetőket és ma-
gányszemélyeket a világ min-
den tájáról, olvasói szavazatai 
alapján. 2018-ban a 100 száza-
lékban magyar tulajdonú Hell 
Energy Magyarország Kft. ré-
szesült a nívós elismerésben, az 
év legjobb gyártó vállalatának 
választották Európában!

Eddig egyetlen magyar vál-
lalatnak sem sikerült ebben ka-
tegóriában nyernie, mindösz-
sze négy magyar cég került a 
díjazottak közé az évek során, 
pénzügyi, illet-
ve jogi vona-
lon. Ezt a ran-
gos kitüntetést 
a cégcsoport 
g yá rkomple-
xumának kö-
szönheti – a 
Hell Energy 
2011-ben áta-
dott szikszói 
üzeme a legmodernebb gyárak 
közé tartozik a kontinensen. 
Röviddel a termelés megkez-
dése után már 2012-ben Euró-

pa TOP3 gyára 
közé választot-
ták a Strategic 
M a n u f a c t u -
ring Awarads-
on, azóta pedig 

folytatódtak a fejlesztések. 
Az ACQ5 magazin minden 

évben online felmérést végez 
a közel 200 ezer olvasója köré-
ben, az ő visszajelzéseik alapján 
választják ki az ACQ Global 
Awards díjazottjait. Idén re-
kordszámú szavazat gyűlt ösz-
sze, 98,621 voksot számláltak 
a szerkesztők, ami a magazin 
történetében is elképesztően 
soknak számít. A szavazatokat 
különböző cégek vezetői, egyé-
ni vállalkozók, és a kiemelkedő 
vállalatok dolgozói, tulajdono-

sai adják le, nem egy szűk lét-
számú zsűri, tehát így még na-
gyobb az elismerés.

– Rendkívül örülünk neki, 
hogy a világ legbefolyásosabb 
és legmerészebb cégeivel dol-
gozhatunk együtt, és hogy az 
üzeneteiket megoszthatjuk az 
olvasóinkkal. Díjunk egyik 
célja, hogy megismertessük az 
emberekkel az iparág vezetőit, 
a legjobb vállalkozókat és azo-
kat a szervezeteket, amelyek 
referenciaként és mintapélda-
ként szolgálnak a vállalati szek-
torban. Ebben az évben olya-
nokat díjaztunk, akik a világ 
valamennyi fontosabb piacát 
képviselik – nyilatkozta Jake 
Robson, az ACQ5 lapcsoport 
szerkesztője.

Kulturális együttműködési 
megállapodást írt alá pén-
teken Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere valamint a 
Starters E-Components Ge-
nerators Automotive Hun-
gary Kft. ügyvezetése.

Mint a rendezvényen el-
hangzott, a város és a vál-
lalat a jövőben a vá-
rosi kulturális élet 
területén is szorosan 
együtt kíván tevé-
kenykedni. Az ön-
kormányzat folya-
matosan igyekszik 
bevonni a helyi vál-
lalatokat a város kul-
turális életébe, növelve 
ezzel Miskolc gazdasági 
és idegenforgalmi vonzere-
jét is. A SEG Automotive mis-
kolci vállalatában pedig lelkes 
partnerre talált e törekvés tel-
jesítéséhez.

Kriza Ákos polgármester 
kihangsúlyozta: Miskolc és a 
helyi gazdasági szereplők kö-
zös célja minél nagyobb szá-

mú szakképzett munkaerő be-
vonzása a városba. A képzési 
programok és a helyi gazdaság 
fejlődése mellett azonban az is 
fontos, hogy a munka mellett 
milyen egyéb lehetőségeket, 
szolgáltatá-
s o -

k a t , 
oktatási, ki-
kapcsolódási lehetőségeket 
tud kínálni a város. - Az SEG 
Automotive csoport helyi 
gyáregysége pedig a gazdaság 
és a városfejlesztés, valamint a 

k u l t ú -
ra támogatása 

révén hozzájárul Miskolc ver-
senyképességének és vonzere-
jének növeléséhez – emelte ki 
a polgármester.

A vállalat és az önkormány-
zat arról állapodtak meg, 
hogy elősegítik neves mű-
vészek, szakemberek városi 
rendezvényeken, nemzetközi 
fesztiválokon történő megje-
lenését, szereplését. Bátorítják 
az együttműködést országa-
ik kulturális és művészeti in-
tézményei, alkotóművészei és 
művészeti szakemberei szak-
mai egyesületei, szervezetei 
és szövetségei között. A célok 
megvalósítása érdekében a 
vállalat és a város folyamatos 

párbeszédet folytat 
a közösség igényei-

ről, és azok teljesítési 
lehetőségeiről.
Uwe Mang, a világszer-

te 14 országban jelen lévő 
autóipari beszállító vállalat 
gazdasági ügyvezető igazga-
tója elmondta, nagyon örül-
nek a megállapodásnak. Kö-
zös cél a kulturális értékek 

megőrzése, a szolgáltatások 
és a városimázs fejlesztése, 
magas színvonalú rendezvé-
nyek biztosítása. Ezek elérése 
érdekében szoros együttmű-
ködésre van szükség. Gün-
ter Schulze, a miskolci üzem 
műszaki ügyvezető igazga-
tója arról szólt, hogy vállala-
tuk nagy hangsúlyt helyez a 
helyi szervezetek, az egész-

ségügyi rendszer, az oktatás, 
a kultúra és a sport támoga-
tására. Segítettek a Magyar 
Vöröskereszt nek, támogatták 
a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat és a Miskolci Mentőállo-
más munkáját, szoros együtt-
működést ápolnak a Miskolci 
Egyetemmel, nemrég pedig a 
DVTK szponzoraként is be-
mutatkoztak.
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AUTÓIPARI NAGYVÁLLALAT A MISKOLCI  
KULTÚRA SZOLGÁLATÁBAN

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolc polgármes-
teri hivatalával együttműködve, ötödik alkalommal 
rendezi meg a „Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár” el-
nevezésű rendezvényt, 2018. szeptember 7-8-án Miskolc 
belvárosában (Városház tér, Szent István tér, Széchenyi 
u., Erzsébet tér).  A rendezvényen a megye 16 járásából 
102 kiállító mutatkozik be. 

A szomszédos megyék 
közül Heves, Nógrád és 
Hajdú-Bihar megyéből 9 
kiállító nyújt betekintést a 
közfoglalkoztatás terméke-
ibe, eredményeibe.   A ren-
dezvény célja, hogy a te-
lepüléseken megvalósult 
közfoglalkoztatás sikereit, 
eredményeit alapul véve be-
mutassa a programokban 
előállított termékeket, és 
ezek hasznosságát a telepü-
lések fejlődése szempontjá-
ból. 

A Kormányhivatal önálló 
standon ajánlja a munkálta-
tók által bejelentett aktuális 
állásajánlatokat. Informáci-
ót kaphatnak az érdeklődők 
a foglalkoztatási-, képzési, 
egyéb támogatásokról, szol-
gáltatásokról. A standon 
önéletrajzíró műhely áll az 
érdeklődők segítségére.

A kiállításon a mező gaz-
dasági áruféleségek mel lett 
az érdeklődők megismerked-
hetnek élelmiszer-savanyí-
tással, baromfitartással-fel-
dolgozással, utcabútorokkal, 
matyó népművészeti termé-
kekkel, dísz-és használati tár-
gyakkal, gyermekjátékokkal, 
textil – varrodai termékekkel, 
gyógynövényekkel, tészta-
készítőkkel, szőttes-és fonott 
árukkal, fonott kosarakkal, 
saját gyártású betonelemek-
kel, térkövekkel, újságpapír-
ból font termékekkel, stb.

A kiállítók közül 34 áru-
sítási engedéllyel rendelke-
ző közfoglalkoztatótól lehet 
megvásárolni a termékei-
ket. A kiállítás ideje alatt a 
járásokból érkező amatőr 
művészeti csoportok a Szent 
István téri nagyszínpadon 
mutatkoznak be.

Közfoglalkoztatási 
Kiállítás A HELL ENERGY LETT AZ ÉV GYÁRTÓ  

VÁLLALATA EURÓPÁBAN!

Bruce Willis a Hell reklámarca

Kriza Ákos, Uwe Mang és Günter Schulze a sajtótájékoztatón 

SEG Automotive 
Az SEG Automotive története szorosan 

összefügg az autózás történetével. Az indító-
motorokat és generátorokat gyártó, nagyhí-
rű BOSCH részlegből 2018-ban alakult tár-
saság több mint egy évszázados járműipari 
innovációt tudhat maga mögött, az indító-
motoroktól, a generátorokon és a start-stop 
rendszeren át az lágy (mild) hibrid megol-
dásokig. Az SEG Automotive aktív szerep-
lőként alakítja a járműipar robbanómoto-
roktól az elektromos meghajtásig vezető 
útját, hatékony CO2 csökkentést lehetővé 
tevő megoldások szállításával minden mo-
tortípushoz. Autóipari szempontból a világ 

16 legfontosabb piacán jelen levő, több mint 
8000 alkalmazottat foglalkoztató SEG Auto-
motive a legmagasabb színvonalú mérnöki 
megoldásokat és termékszakértelmet bizto-
sító hálózatot működtet, Németországtól Kí-
náig. A társaság termékeit a legmodernebb 
technológiai megoldások és legmagasabb 
szintű minőségi standardok teszik egyedül-
állóvá: világszerte szinten minden autóipa-
ri OEM társaság az SEG Automotive testre 
szabott megoldásait használja személy- és 
haszongépjárművekhez egyaránt. Magyar-
országon a vállalat Starters E-Components 
Generators Automotive Hungary Kft. néven 
működik. 

Starters E-Components Generators Automotive 
Hungary Kft.

A mintegy 100 éves múltra 
visszatekintő indítómotorok 
és generátorok üzletág 2003 
óta van jelen Miskolcon. A 
vállalat autóipari termékek 
fejlesztésével és gyártásával 
foglalkozik.

A folyamatos fejlődés 
eredményeként a legyártott 
termékek és ezzel párhuza-

mosan a munkavállalók szá-
ma folyamatosan nő, a válla-
lat a régió egyik legfontosabb 
munkáltatójává vált és folya-
matosan fejlődik. A fejlesz-
tési csoport az önindítók és 
generátorok fejlesztésén túl 
közreműködik a BRM, azaz 
a Boost Recuperation Ma-
chine fejlesztésében is.

A város versenyképességének  
növeléséhez is hozzájárulnak



Ezen a héten is több utcában dolgozott a Miskolci Városgaz-
da Nonprofit Kft., amely eddig több mint száz utcában vég-
zett kátyúzást, vagy javította a zúzalékos utakat. Erre eddig 
220 millió forintot költött a város és a kátyúzási munkák 
folytatódnak, amíg az időjárás engedi.

Az alvállalkozók bevonásá-
val, egyszerre több helyszínen 
végzett útjavítási munka ezen 
a héten főként az oktatási in-
tézmények környezetében lévő 
úthibák javítására koncentrált.

Eddig több mint száz utcá-
ban tüntették el a kátyúkat. 

Emellett egészpályás útfelújítá-
si munkák kezdődnek és új ke-
rékpárutakat is kialakít a város, 
amely több mint egymilliárd 
forintot fordít idén út- és kerék-
párút fejlesztésre, javításra.

A Bogáncs utca egy részé-
nek újraaszfaltozása és átépí-

tése, kiszélesítése, valamint egy 
buszöböl építése nyár közepé-
re befejeződött, itt ősszel már 
menetrend szerinti buszjára-
tot indít az MVK. Nyár köze-
pén kezdődtek el a teljes ut-
cafelújítások a Szövő, a Hold, 
a Tímármalom, a Glanzer, va-
lamint a Kerpely, a Téglagyári 
és a Kabar utcában. Az útépíté-
sek előtt, ahol szükséges, a MI-
VÍZ Kft. elvégzi az ivóvízveze-
ték-rekonstrukciót.

Napokon belül kezdődik 
a Görömbölyi utca felújítása, 
amely együtt jár majd az út szé-
lesítésével, egy új útszakasz meg-
építésével megszüntetésre kerül 
annak zsákutca jellege is. Ezzel 
együtt kerékpáros nyomvonal 
kerül kialakításra, amely bizto-
sítja Miskolctapolca kerékpáros 
kapcsolatát Görömböly felé.

Idén nyáron ezzel közel öt 
kilométer hosszú út- és járda-
hálózat újul meg Miskolcon 
– nyilatkozta Pásztor Imre, a 
miskolci polgármesteri hivatal 
vállalati és projektkommuni-
kációs vezetője. Mint mondta, 
a két keréken közlekedők ko-
rábban megfogalmazott igé-

nyeit teljesíti Miskolc azzal, 
hogy a Bosch ipartelep és a 
belváros között, a Katalin ut-
cával bezárólag kerékpárutat 
alakít ki. Ez részben kerékpá-
ros nyom felfestésével, részben 
forgalomtól elválasztott új gya-
log- és kerékpárút építésével 
valósul meg. Az építési mun-
kálatok zöme jövőre kezdődik.

Kerékpáros nyomvonal ke-
rül kialakításra a Görömbölyi 
utcán is, amely biztosítja Mis-
kolctapolca kerékpáros kap-
csolatát Görömböly felé. A 
Görömbölyi kerékpáros nyom 
a Bacsinszky - Bogáncs utca, az 

Erzsébet királyné útja - Harsá-
nyi út és a Lavotta u. - Déli utca 
közötti részeken folytatódik. 
Az idén nyáron kezdődő, több 

mint 10 km hosszú kerékpáru-
tas beruházás értéke 485 millió 
forint, amelyhez TOP-os for-
rást vesz igénybe a város.

Egy játszóteret felújítottak 
egyet pedig körbekerítettek a 
bulgárföldi városrészben. 

Minderre a gyerekek bizton-
sága érdekében volt szükség. A 
terület önkormányzati képvi-
selőjét egy éve keresték meg a 
lakók az ügyben. Deák Bárdos 
Mihály elmondta, rögtön el-
döntötte, hogy segít. – A koráb-
bi játszóeszközök körülbelül 12 
éve készültek. Mára elavultak, 
elkorhadtak, nem is nagyon 
engedték már fel rájuk a gyere-

keket, szükség volt a cserére – 
hangsúlyozta a képviselő.

Nem csak a Második utcában 
történt azonban fejlesztés, az 
Andrássy Gyula utcában a lakók 
kérésére körbekerítették a ját-
szóteret. Erre azért volt szükség, 

mert sok kétes elem megfordult 
itt. A gyerekek biztonsága érde-
kében kerítették körbe a terüle-
tet, jövőre pedig a játszóeszkö-
zöket is kicserélik. A játszóterek 
fejlesztése ezúttal több mint két 
millió forintba került.

Több mint egymilliárdot fordít Miskolc 
útfejlesztésre, javításra

Város Miskolci Napló4

Miskolc tavaly is egymilliárd forintot költött csak útfelújítás-
ra, az önkormányzat 2017-ben egymilliárd forintból kilenc út, 
illetve útszakasz és egy híd felújítását, valamint két új út építését 
végezte el. Teljes hosszában megújult a Lorántffy Zsuzsanna, a 
Szabó Károly, a Pozsonyi, a Kuruc, a Kassák Lajos utca; szaka-
szaiban a Muhi (Mexikó völgy - Lorántffy utca között), a Mi-
kes Kelemen, (Görgey utca – Dessewffy utca között), a Besenyői 
(Vágóhíd – József A. utca között), a Babits Mihály (Kassák Lajos 
utca – Miskolci utca között), a Fonoda utca (Szinva-híd – Fer-
roglóbusz-telep – vasúti átkelő között), az Ifjúság útja (Szabad-
ságharc utca – Csabai kapu között teljes hosszában); valamint a 
Szinva-híd is megújult a Lorántffy utcában.

2018-ra a köz- és kerékpárutak üzemeltetésére, fenntartására 
593,3 millió forintot irányzott elő a város. A TOP támogatással 
megvalósuló út- és kerékpárút fejlesztés összege a 2014 – 2020 
közötti időszakban 6,9 milliárd forint, ebből idén 885 millió fo-
rint értékben valósul meg beruházás.

„Minden perc egy nehéz 
nap,/ Minden nap egy hosszú 
év,/ Mögöttem már annyi ér-
zés,/ Előttem még oly sok év.” 
Részt veszek néha tanévnyi-
tókon, és a diákokat elnézve 
ilyenkor mindig eszembe jut, 
mennyire időtlen (vagy ha 
jobban tet-
szik, időtálló) 
az Edda fent 
idézett nótá-
ja. Aminek 
ugye van egy szinte himnusz-
szá vált refrénje is: „Minden 
sarkon álltam már,/ Minden 
lépcsőn ültem már./ És ha el-
rúgtam egy követ, amerre gu-
rult,/ Arra mentem tovább.”

Annak idején, a Ká-
dár-rendszerben generáci-
ók sorsának kilátástalansá-
gát ordították világgá ezek a 
sorok – akkor az volt a baj, 
hogy túl kevés lehetőség állt a 
fiatalok előtt, most meg az a 
baj, hogy túl sok van. Látszó-
lag. Most igazából az iránytű 
kevés, - ami annak idején az 
elrúgott kő volt, az napjaink-
ban lehet akár a GPS, de egy-
általán nem bizonyos, hogy 
jobb, határozottabb irányt 
mutat. („Volt már úgy, hogy 
mennem kellett,/ Nem tud-
tam hová érkezem,/ Lehunyt 
szemmel azt reméltem,/ Hogy 
egy dal segít nekem.”)

Valakik, valamiért most azt 
szeretnék elhitetni, hogy „ki-
nyílt a világ”, hogy mindent 
szabad, ami nem tilos. Aminek 
a visszája sem igaz, és ezt ők 
maguk tudják a legjobban, hi-

szen az egész csak az elidegení-
tést szolgálja. A fiatalok elidege-
nítését a keresztény értékektől, 
nemzettől, családtól, hagyomá-
nyoktól, valamiféle kifordított, 
szándékosan félreértelmez(-
tet)ett szabadságjogok nevé-
ben. Persze, ha úgy vesszük, az 

is szabadság, ha megengedik, 
hogy szabadon tönkretedd ma-
gad. Hogy tetszés szerint válto-
gasd, aznap éppen fiú vagy-e 
vagy lány, hogy már magad se 
nagyon tudd, otthon vagy-e a 
világban valahol. Hogy külön-
féle tudatmódosító szerekkel 
építs magadnak mesterséges 
valóságokat, és a végén kiégett 
élőhalottá válj. Szabadon, libe-
rális módra. 

Minden szülő azt szeretné, 
ha a gyereke jól boldogulna, 
sikeres lenne az életben – aki 
viszont ma azt állítja, hogy 
tudja, mire lesz majd ehhez 
szükségük mondjuk 20-30 
év múlva a mai kicsiknek, az 
egyszerűen nem mond igazat. 
Nem tudni, merre fordul addig 
a világ, és a sokat megélt, idő-
sebb generációk, akik riadtan, 
sokszor értetlenül figyelik a 
gyors változásokat, nem is na-
gyon mernek ebbe belegondol-
ni. Pedig minden tőlünk függ, 
manapság épp az a tét, azért 
folyik a küzdelem, hogy milyen 
Európában, milyen világban 
éljünk majd évtizedek múltán. 

Hogy lesz-e majd haza, család, 
lesz-e olyan normális, egészsé-
ges értékrend és társadalom, 
amelyben mindenki megta-
lálja az isteni és emberi tör-
vények által neki rendelt he-
lyet. Amelyben lesz becsülete a 
munkának, ahol a férfi az férfi 

lehet, a nő 
pedig nő, és 
amelyben eu-
rópaiakként 
is büszkén le-

hetünk magyarok, őrizhetjük 
ezeréves kultúránkat. Amiért 
a magyar miniszterelnök har-
col, egyre több keleti és nyugati 
szövetségesével. Orbán Viktor 
március 15-én beszédében úgy 
fogalmazott: „Kedves fiatalok, 
lehet, hogy most úgy érzitek, 
tiétek az egész világ, de a ti 
életetekben is eljön a pillanat, 
amikor rájöttök, hogy kell egy 
nyelv, egy otthon, ahol az em-
ber szeretetben, biztonságban 
leélheti életét az övéi között. 
Ahova visszatérhettek, ahol 
az élet nem hullik a semmibe. 
Most a hazának szüksége van 
rátok! Gyertek, harcoljatok ve-
lünk, hogy amikor majd nek-
tek lesz szükségetek a hazára, 
még legyen hazátok!”

Mert fontos hogy legyen egy 
haza, ahol az életünk nem 
hullik a semmibe. „És jött egy 
furcsa érzés,/ Vad erővel elka-
pott./ Igen, úgy éreztem,/ Ke-
zeimmel elérhetném a Napot.” 
Jut eszembe: vasárnap este a 
Sörfesztiválon Edda-koncert, 
szóval gyertek! 

SZEPESI SÁNDOR

TANÉVNYITÓ

A szerkesztőtől Fejlesztések a bulgárföldi 
játszótereken

Egy miskolci levélírónk a 
haszonélvezeti jog miben-
létéről, szabályairól érdek-
lődött. 

A haszonélvezeti jog jogo-
sultja, a más tulajdonában lévő 
dolgot birtokolhatja, használ-
hatja, hasznosíthatja és haszna-
it szedheti. Mindenki más - így 
a tulajdonos is – köteles tűrni, 
hogy ő a haszonélvezet tárgyán 
gyakorolja ezeket a jogokat.

A haszonélvezet ingyenes, a 
haszonélvező nem köteles ezért 
ellenszolgáltatást teljesíteni. Ha 
ellenszolgáltatást fizet, akkor 
már más jogviszonyról beszé-
lünk, pl. bérletről. A haszonélve-
zet tárgyát, a haszonélvező nem 
ruházhatja át, azonban a dolgot 

nem csupán személyesen hasz-
nálhatja, hanem haszno-
síthatja is. Vagyis a hasz-
nálatot, illetőleg a hasznok 
szedését, ellenérték fejében 
másnak átengedheti, például 
bérbe adhatja.

A haszonélvezeti jog min-
dig csak korlátozott időre állhat 
fenn. A haszonélvező életének 
vége a haszonélvezeti jog idő-
tartamának végső határa. Ezen 
belül is korlátozható azonban a 
haszonélvezet fennállása, a ha-
szonélvezet időtartamának dá-
tumszerű megjelölésével, vagy 
időtartamának jövőbeli ese-
mény bekövetkezéséhez való 
kötésével.  A haszonélvező jogá-
nak gyakorlása során a rendes 
gazdálkodás szabályai szerint 

köteles eljárni. Így őt terhelik a 
dologgal kapcsolatos terhek, a 
rendkívüli javítások és helyreál-
lítások kivételével. Ezekkel kap-
csolatban, a haszonélvezőnek 
értesítési kötelezettsége van.  

DR. STRASSBURGER GYULA  
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

A haszonélvezeti jog

A Magyar Közút 320 millió forintos beruházásában mintegy 
két kilométer szakaszon újult meg a József Attila utca is, a 
tervezett munkálatok iskolakezdésre befejeződtek

Tájékozódjon első kézből!  
| MINDENHOL OTT VAGYUNK! | 



Három fergeteges éjszaka, két nagyszínpad, egy teljes hétvé-
ge és az elmaradhatatlan folyékony kenyér: jön a Sörfesztivál! 
Egy hét múlva újra fényekkel, bódékkal, sörkorcsolyákkal, és 
tomboló miskolci tömeggel népesül majd be a Generali Aréna 
melletti kert. Szeptember második hétvégéjén elrajtol az ősz 
első fesztiválja, melyen minden évben tiszteletét teszi a mis-
kolciak apraja-nagyja. Te miért maradnál otthon?

A város nagyszabású, őszi 
szabadtéri bulija idén telje-
sen új „fesztiváltérképpel” je-
lentkezik. Minden fesztiválon 
szokott lenni egy nagyszín-
pad, melynek a világot jelentő 
deszkáin fellépnek az előadók. 
Nos, nálunk ezúttal kettő ilyen 
is lesz! Jártál már úgy, hogy két 
általad nagyon kedvelt zenekar 
egymással párhuzamosan ját-
szott. Te pedig közben ott áll-
tál a fesztivál kellős közepén, és 
próbáltad kisakkozni, melyik 
karodat vágd le, melyik ked-
vencedet mulaszd el. Nos, ezzel 
kapcsolatban mindannyiunk 
számára jó hírem van: 2018 
őszén, Miskolcon nem kerül-

het sor ilyen problémára, lelki 
vívó dás ra! A fesztivál ugyanis 
két azonos méretű nagyszín-
paddal rukkol elő, amelyeken 

„cipzár módszer” szerint szó-
lalnak meg a formációk. – Pár-
huzamosan tehát semmi nem 
fog történni a két pódiumon 
– tudtuk meg Schmidl Pétertől, 
a Miskolci Sörfesztivál főszer-
vezőjétől. Mint elmondta, va-

lamennyi koncert élő, másfél 
órás nagyzenekaros produkció 
lesz. Figyelem, kiemelendő: a 
Miskolci Sörfesztiválon tehát 
nem lesz sem playback, sem 
pedig fél-playback (!), ez pedig 
ma már országos szinten is kü-
lönlegesnek mondható. 

A fesztiváltérkép újrarajzo-
lása azonban a két színpad fel-
állításával még nem ért véget. 
Ugyancsak fontos tudnivaló 
a fesztivál látogatói számára, 
hogy az ételt, italt miegyebet 
biztosító árusok is új helyre ke-
rülnek. Bizony: ezúttal nem az 
út mentén kínálják majd a fino-
mabbnál-finomabb sörkorcso-
lyákat, és a különleges kézmű-

ves söröket, hanem a ligetben 
lesznek kialakítva a mindany-
nyiunk által kedvelt „evős-ivós” 
bódék. Gondolom, ezek után az 
a kérdés is sokakban felmerült: 
vajon a beléptető kapuk is új 
helyen lesznek? Nos, minden-
ki megnyugodhat (vagy nem) 
annyi azonban bizonyos, hogy 
a beléptetés idén is ugyanott 
lesz, ahol már megszoktuk, és 

amit valószínűleg már csukott 
szemmel is megtalálunk.

De ez még nem minden, il-
letve a zene- és koncertrajon-
gók nyilván arra is kíváncsiak, 
milyen látványelemekkel káp-
ráztatják el őket ebben az évben 
a sörfesztivál szervezői. Nyilván 
rákérdeztünk erre is. - Teljesen 
más lesz a színpadkép is, mint a 
megszokott – húzta el előttünk 

a mézesmadzagot Schmidl Pé-
ter., aki sok már mellett a robot-
lámpákat, a LED falat, a konfet-
tiesőt és a lézershow-t – emelte 
ki azon látványelemek közül, 
melyek még élvezetesebbé te-
szik majd a közönség számára a  
fesztivál idei három napját. 

Ja és még valami: ezúttal a 
Népkerti Vigadó és Söröző is 
bekapcsolódik a Sörfeszt kíná-
latába: VIP jeggyel lehet majd 
az étteremben falatozni, de 
egyébként is bárki betérhet a 
Vigadóba, aki egy nyugis vacso-
rára vágyik, kedvenc zenekará-
nak koncertje után. A program-
ról pedig csak annyit, hogy már 
az első napon olyan zenészek 
melegítik be a közönséget, mint 
Paddy and The Rats, a Mag-
na Cum Laude, illetve Kowals-
ky meg a Vega – na és persze a 
német sztár DJ, Alle Farben! A 
folyatatásban sem adják alább a 
szervezők – lásd lentebb!

Néhány fotó kedvcsinálónak, az elmúlt évek fesztiváljairól

MISKOLCON AZ ELEKTRONIKUS ZENE VILÁGSZTÁRJAI

Alle Farben (polgári ne-
vén Frans Zimmer) német DJ, 
producer 1985. június 5-én 
született Berlinben. A város 
legkúlabb körzetében, Kreuz-
bergben nevelkedett és azóta 
is itt alkot. A középiskola után 
művészetet szeretett volna ta-
nulni, de nem vették fel az 
egyetemre. Az ezt követő évek-
ben különböző alkalmi mun-
kákat vállalt, cukrász is volt, 
egy berlini kávézóban. 2010-
ben kezdte el zenei pályafutá-
sát, Dj-ként dolgozott berlini 
éjszakai klubokban, bárokban. 
Egy művész Friedensreich 
Hundertwasser ösztönözte a 
tevékenységét, akitől későbbi 
ismert neve is származik. Igaz, 
ez eleinte még Hundert Far-
ben (azaz „száz szín”) volt, ezt 
cserélte le később az Alle Far-
benre („minden szín”). A mai 
napig ezt használja. Nem kel-
lett sokat várnia az áttörésre, 
2012. május 9-én már 30 000 
ember előtt játszhatott az ak-
kori Tempelhof reptéren Ber-
linben. Ez a fellépés meghozta 

számára a nemzetközi sikert és 
ismertséget.

Az elektronikus zene sze-
relmesei természetesen már 
korábban felfedezték maguk-
nak Alle Farbent, akinek első 
nagy slágere az She Moves 
(Far Away) volt. A techno, a 
house és a trance műfajában 
is otthonosan mozgó DJ sok-
színűségét mi sem példázza 
jobban, mint hogy 2014-es 
debütlemezén olyan éneke-
sek működnek közre, mint 
Graham Candy, Lydmor 
vagy Sway Clarke II. Alle Far-
ben szinte minden hétvégén 
fellép valahol Európában, il-
letve játszik még különböző 
előadásokban Tel Avivban is. 
2014 óta szerződött a Guess-
timate/b1 Recordingsszal és 
a Budde Musickal. Többször 
járt már Budapesten, és akik 
látták, hallották azok tud-
ják: aki Miskolcon kihagyja, 
az egy felejthetetlen, hajna-
lig tartó bulizásról marad le, 
amit még sokáig emlegetni 
fogunk.

Lost Frequencies egy bel-
ga származású Dj, house pro-
ducer. 1993 november 30-án 
született Brüsszelben, Felix de 
Laet néven. Saját elmondása 
szerint, ahogy megkapta első 
laptopját, nekilátott házi remi-
xek készítésének. Lost Frequ-
encies művésznéven 2014-ben 
kezdett el középtempós jaz-
zy deep house zenéit csinálni. 
Első nagy sikerét azzal érte el, 
amikor felújította Easton Cor-
bin Are with Me című zené-
jét. Remixálta, majd feltöltötte 
a youtube-ra, ahol több, mint 
150 milliós megtekintésig ju-

tott és hatalmas siker aratott, 
világszerte. A gigaslágerré vált 
Are You With Me, Lost Frequ-
encies első single-je Armin van 
Buuren kiadójánál jelent meg. 

2015-ben egy saját szám-
mal, a Reality-vel jelentkezett, 
amellyel szintén nagy sikere-
ket ért el számos országban 
– mások mellett Angliában, 
Németországban, Franciaor-
szágban és Olaszországban is. 
2016-ban adta ki Beautiful Life 
nevű zenéjét. Lost Frequencies 
nemrégiben a díjnyertes éne-
kes-dalszerző James Blunttal 
lépett szövetségre, hogy meg-

alkossák a fülbemászó és de-
rűs Melody című dalt. A belga 
Dj vitán felül rajongója Ma-
gyarországnak, többször lépett 
már fel nálunk, amit a hazai 
közönség kiadós rajongással 

viszonoz. Erre pedig szeptem-
ber 8-án a miskolciaknak is 
meglesz minden lehetőségük, 
ugyanis a dj ezúttal a Miskolci 
Sörfesztivál 2018 nagyszínpa-
dára látogat majd el!
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Átalakult fesztiváltérkép, még  
különlegesebb látványelemek

Alle Farben Lost Frequencies



Összesen tizenkilenc pro-
dukció lesz látható a szep-
tember 14. és 23. között 
megrendezett 15. Jameson 
CineFest Miskolci Nemzet-
közi Filmfesztivál nagyjá-
tékfilmes versenyében. 

A cseh Aurel Kilmt rendezte 
„Lajka” címszereplője az 1957-
es űrkutya, aki ez esetben nem 
pusztul el a Szputnyik 2 fedél-
zetén, hanem ő maga szakítja 
meg a kapcsolatot Bajkonurral, 
hogy az űrhajóval egy idegen 
bolygóra távozzon, ahol végre 
nem az ember a teremtés ura 

– mindezt bábanimációs tech-
nikával, musical műfajában el-
mesélve. A sci-fi műfaját gon-
dolja át Lazar Dobroza Ederlezi 

ébredése című műve is, amely 
Milutin az űrhajós és igen von-
zó kiborg társa érzelmeiről, sze-
relmük kiteljesedéséről szól egy 
végtelen hosszú űrutazás során.

A műfaji bontás és újragon-
dolás legjobb példája a Timur 
Bekmanbetov rendezte Profil 
lesz, mely Anna Erelle: A dzsi-
hád jegyese című regényének a 
feldolgozása: az álnéven pub-
likáló újságíró leírta az élmé-
nyeit arról, ahogy több hóna-
pon keresztül oknyomozott az 
Iszlám Állam toborzási mód-
szereiről a közösségi médiák-
ban és még a jegyességig is el-

jutott az egyik dzsihadistával. 
Az orosz-kazah filmes az igaz 
történetet egyetlen számítógép 
képernyőjén meséli el. 

Sajátos sorsokat mutat be 
Lars Kraume A néma forrada-
lom című műve, egy kelet-né-
met osztály története, amely 
kiállt a magyar forradalom mel-
lett. 1956 októberében néhány 
tini Nyugat-Berlinbe látogatott, 
ahol szembesült azzal, hogy Bu-
dapesten nem ellenforradalom 
zajlik. A diákok egy perces néma 
csönddel adóztak a mártírok-
nak, melyet további sorsukat 
megpecsételő megtorlás követ.

A norvég nagymester, Erik 
Poppe Utoya: július 22 című 
drámája markáns, művészi és 
hatásos formája annak, hogy 
hét év után hogyan lehet be-
szélni hetvenhét fiatal életet 
kioltó terrorcselekményről. A 
skandináv vonal egyébként is 
erős lesz: bemutatkozik a ver-
senyben Sundance és Rotter-
dam közönségkedvence, A 
bűnös. Gustav Möller első egé-
szestés művében egy telefonos 
ügyfélszolgáton ülő rendőr el-
képesztő éjszakáját követhet-
jük végig. A drámai hangvétel 
mellett ugyanakkor nevethe-
tünk is a Heavy túra című al-
kotáson, melyben nem is-
mernek határokat az abszurd 
helyzetek és a heavy metal. 

A Jameson CineFest erős 
válogatást ad a legjobb tenge-
rentúli független produkciók-
ból is. Igazi felfedezés lehet a 
magyar származású Nicholas 
Gyeney A legmélyebb pont 
című meta-drámája, amely 
azt az élethelyzetet mutatja be, 
amikor egy csapat filmes úgy 
érzi, hiába próbálkozik, nem 
jön a várva várt áttörés. 

A szelekció fontos műve A 
hallgatás törvényének a nem 
hivatalos folytatása, tovább 
gondolása Debra Graniktől: 
a Ne hagyj nyomot! egy igen 
sajátos apa-lánya kapcsolatot 
mutat be. A szülő gyerek kap-
csolatot egészen máshogyan 
járja végig az amerikai füg-

getlen filmes világ színészi-
konja, Paul Dano, aki Richard 
Ford regényéből készítette el 
első, rendezőként jegyzett já-
tékfilmjét.

Újdonság a filmfesztivál tör-
ténetében, hogy sokkal erő-
sebb lett az ázsiai jelenlét. Ér-
kezett versenyfilm Kínából (A 
boldogtalanság művészete), 
Dél-Koreából (a legfontosabb 
koreai rendező Chang-dong 
Lee Cannes-ban debütáló 
filmje a Gyújtogatók) és Japán-

ból is (Nyolcéves jegyesség a 
veterán Takahisha Zezétől). 

A Jameson CineFest Film-
fesztiválnak különösen fon-
tos, hogy a magyar filmek erős 
idei mezőnyéből versenybe 
hívhatták Szilágyi Zsófia Egy 
nap című drámáját, amelynek 
világpremierje Cannes-ban, 
az elsőfilmeket versenyeztető 
Kritikusok Hetében (Semaine 
de la Critique) volt, és végül a 
nemzetközi kritikusok Fipres-
ci díjával tért haza. 

A fesztivál versenyprog-
ramjában lesz látható először 
Magyarországon Nemes Je-
les László várva-várt második 
nagyjátékfilmje, a Napszállta. Az 
Oscar-díjas Saul fia rendezője, 
Nemes Jeles László új nagyjá-
tékfilmjének szeptember elején 
a 75. Velencei Nemzetközi Film-
fesztiválon lesz a világpremier-
je, majd a Torontói Nemzetközi 
Filmfesztiválon láthatja a kö-
zönség, onnan érkezik az alko-
tókkal együtt Miskolcra. 

A 15. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi  
Filmfesztivál versenyprogramja

Augusztustól újra városunk-
ban szolgál Berkes László plé-
bános, aki Mezőkövesdről ér-
kezett vissza, hét év után. Mint 
beszélgetésünkkor elmondta, 
immár negyedszer vezérelte a 
sorsa Miskolcra. 

– Először 1981-től szolgáltam 
itt egy éven át a Szent Anna plé-
bánián, majd 1985-ben a Mind-
szenti plébánia káplánja lettem, 
1989-ig. Később plébánosként 
tértem vissza ugyanide, ez volt 
a leghosszabb időszak, amit 
Miskolcon töltöttem, 1995-től 
2011-ig. Most pedig újra itt va-
gyok, a Miskolc-Újdiósgyőri 
Római Katolikus Plébánián, a 
Szent Imre templom plébáno-
saként – mondta el László atya.

Mint fogalmazott, folytatni 
szeretné, amit elődei elkezdtek, 
legfontosabb célkitűzésének azt 
tartja, hogy elmélyítsék a hitet, 
és új híveket ismerjenek meg a 
gyülekezetekben. – Tulajdonkép-
pen három ember munkáját vég-
zem, ehhez a plébániához tarto-
zik ugyanis a perecesi is, sőt, én 
vagyok a lelkész a templommal 
szemben lévő általános iskolá-
ban – tette hozzá a plébános, aki 

terveiről szólva elmondta, nagy-
szerű dolog lenne egy sétányt 
kialakítani a házasoknak temp-
lom körüli, gyönyörű területen, 
a hatalmas gesztenyefákkal. A 
házaspárok útja több településen 
is megtalálható. A Balaton feletti 
Óbudaváron például egy tizen-
öt kilométeres sétaút, ami tizen-
öt állomást érint. Ezeken képek, 
szentírási idézetek és feladatok 
vannak, hogy ösztönzést adjanak 
a pároknak a beszélgetésre, gon-
dolkodásra. A plébános Miskol-
con is hasonlót képzelt el.

Életéről, pályafutásáról szól-
va Berkes László négy különö-
sen érdekes időszakot emelt ki. 

Elsőként azt, amikor Pannon-
halmán volt bencés szerzetes, 
majd a katonaságot, aztán ró-
mai tanulmányait a Gregoria-
na Egyetemen, végezetül pedig 
a budapesti Apostoli Nuncia-
túrán működő Vatikáni Nagy-
követségen eltöltött éveket, 
amikor attasé volt. – Miskolcra 
azért szeretek mindig vissza-
térni, mert jól ismerem a helyet 
és a helyieket, ami egyfajta biz-
tonságot ad. Mióta újra itt va-
gyok, augusztus 1-től nagyon 
sok keresztelés volt, ami fontos 
az egyházunknak fontos és en-
gem is nagy örömmel tölt el – 
zárta szavait Berkes atya.

ÚJDONSÁGOK, KÜLÖNLEGESSÉGEK, IGAZI FILMES CSEMEGÉK

Hétfőn délután kezdetét vette a Miskolci Kamarazenei 
Nyár, melynek idén a Miskolci Akadémiai Bizottság Szék-
háza adott otthont. A különleges programokat ezúttal is 
különböző évfordulók jegyében alakították ki, az érdek-
lődők augusztus 27-31 között látogathatták a színvonalas 
rendezvénysorozatot.

A több évtizedes hagyo-
mánnyal rendelkező rendez-
vénysorozat célja a nemzeti 
romantikus magyar zene alig 
ismert részeinek bemutatása, 
újra felfedezése. Szeretnék szé-
lesebb körben is megismertet-
ni, milyen hatást gyakorolt ez 
az európai klasszikus-romanti-
kus műzenére, felélesztve vala-
mennyire a 19. századi polgári 
szalonkultúrát is.

A Kamarazenei Nyár prog-
ramjai között az érdeklődők 
ezúttal olyan hangszer-külön-
legességeket is megcsodálhat-
tak, mint a Haydn és Mozart 
korabeli zongorák, vagy az Es-
terházy Miklós kedvencének 
számító bariton.

A miskolci közönség meg-
ismerhette a „csárdáskirály” 
és a „keringőkirály” munkás-
ságát is. Rózsavölgyi Márk, a 

„csárdáskirály” 170 évvel ez-
előtt hunyt el, a verbunkos 
zene utolsó nagy képviselő-
jének tartották. A Kamaraze-
nei Nyár első rendezvénye az 
ő munkásságát idézte meg, 
halálának évfordulója alkal-
mából.

Széchényi Imre, a „ke-
ringőkirály”, országgyűlési 
képviselő, diplomata és ze-
neszerző olyan barátokkal 
büszkélkedhetett, mint Liszt 
Ferenc vagy Johann Strauss. 
Zeneműveit Széchényi Kál-
mán, a zeneszerző testvéré-
nek dédunokája kutatta fel, 
aki elfogadta a Herman Ottó 
Múzeum meghívását, így ő 
mutatta be a komponáló Szé-
chényiek legkiválóbbjának 
munkásságát.

Flach Antal csembalómű-
vész, a zenei programsorozat 
szervezője elmondta, a 180 
éve történt nagy pesti árvíz-
ről is megemlékeztek. Ak-
koriban Liszt Ferenc jóté-
konysági koncertek sorával 
nyújtott segítő kezet honfi-
társainak. Hangversenyeinek 
műsorát és hangulatát Pulsz-
kyné Walter Teréz naplójának 
segítségével elevenítették fel.
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„Fontos, hogy elmélyítsük a hitet”

Zenei különlegességek,  
nemzeti hagyományok

MISKOLCI KAMARAZENEI NYÁR BERKES LÁSZLÓ ATYA VISSZATÉRT MISKOLCRA

Szeptember 2-án, vasárnap 
17.00 órától a Miskolc Televí-
zió Hívőszó című műsorában 
a a Mindszenti templomból 
közvetítik a 10 órától kezdődő 
szentmisét, felvételről. Bemu-
tatja: Juhász Ferenc plébános. 

A tanévnyitó Veni Sanctét a 
Fráter György Katolikus Gim-
názium diákjainak szeptem-
ber 2-án, vasárnap, 15 órakor a 

Minorita-templomban tarják. 
A Fényi Gyula Jezsuita Gim-
názium ugyancsak 2-án, 17 
órakor, az iskola udvarán tartja 
tanévnyitó szentmiséjét. Vala-
mennyi katolikus templom-
ban 2-án, vasárnap, a diákmi-
séken tanévnyitó Veni Sanctét 
tartanak. A diósgyőri Mária 
neve plébániatemplom búcsú-
ját szeptember 9-én, vasárnap 

tartják. Előtte csütörtök-pén-
tek-szombaton háromnapos 
lelkigyakorlatot tart a 18.30 
órai szentmisék keretében dr. 
Berkes László pápai prelá-
tus, újgyőri plébános. A búcsú 
szentmiséjét 9-én, vasárnap 
10 órától Mikolai Vince főes-
peres, diósgyőri plébános mu-
tatja be, aki ekkor ünnepli 70. 
születésnapját.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Napszállta

Egy nap

Heavy túra



Közös tanévnyitó ünnepséget tartott augusztus 24-én dé-
lelőtt a megyei köznevelési intézményvezetőknek az Avasi 
Gimnázium Színháztermében az Oktatási Hivatal, az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma, a Klebelsberg Központ 
valamint az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet.

A jelenlévőket elsőként Török 
Dezső, a megyei közgyűlés elnö-
ke köszöntötte. Mint mondta, a 
közoktatáson, a pedagógusokon 
is múlik, milyen lesz a jövő Ma-
gyarországa. – Nagyok az elvá-
rások, de tudom jól, mindent el-
követnek, hogy a legjobbat adják 
gyermekeinknek. A tanterem-
ben egyedül vannak, de nin-
csenek magukra hagyva – han-
goztatta Török Dezső, utalva az 
oktatási rendszerre, ami a peda-
gógusok háta mögött áll, és segí-
ti a munkájukat. A fő feladatok 
közül a megyei közgyűlés elnö-
ke kiemelte a tehetséggondozást 
és a felzárkóztatást. Mint mond-
ta, ez utóbbinál nagyon fontos, 
hogy egyetlen gyermekről se 
mondjanak le.

A konferencián a pedagó-
gusok egyebek mellett arról is 

tájékoztatást kaphattak, merre 
tart ma a köznevelés rendsze-
re. Pálfi Erika, az Emberi Erő-
források Minisztériumának 
főosztályvezetője előadásában 
szólt az oktatásirányításról, a 
szervezeti és személyi változá-
sokról, a szabályozásokról. El-
mondta, hogyan készül az új és 
modern NAT, amely szeptem-

bertől lesz hozzáférhető. Ki-
alakításánál tekintettel voltak 
a gyerekek aktuális érzelmi és 
kognitív fejlődésére.

Mint elhangzott, a minisz-
tériumnál törvénymódosítás-
ra készülnek, előtte azonban 
kérdőívekkel kérik ki a peda-
gógusok véleményét, hiszen 
a módosítás őket érinti majd. 
A főosztályvezető szólt a Ha-
tártalanul! és a Hangszercsere 
programokról, az idegen nyel-

vi oktatás megújulásáról, a té-
mahetek eredményeiről, az 
ökoiskolák számáról, az infra-
struktúra megújulásáról vala-
mint a minőségi fizetésemelé-
sekről is.

Az Oktatási Hivatal főbb 
feladatairól a 2018/2019-es 
tanévben Gloviczki Zoltán, 
a hivatal elnöke tartott előa-
dást. Felszólalt még a ren-
dezvényen mások mellett 
Pánczél János, a Klebelsberg 

Központ köznevelési főosz-
tályvezetője, Ragályiné Hajdú 
Zsuzsanna, az Oktatási Hiva-
tal Miskolci Pedagógiai Ok-
tatási Központjának főosz-
tályvezetője, valamint Kamp 
Alfréd, az Eszterházy Károly 
Egyetem Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézetének igazga-
tója. A konferenciát ünnepi 
műsor színesítette, amelyen 
felléptek az Avasi Gimnázi-
um tanulói is.

Az elmúlt hét közepén, a leg-
több helyen már minden ké-
szen állt a tanévkezdésre, 12 
és fél millió tankönyv került 
ki az intézményekbe, Első-
től kilencedikig pedig nem 
kell fizetni a tankönyvekért, 
ugyanis az állam csaknem 
egymillió gyereknek ingye-
nesen adja azokat.

A tanévkezdésre a boltok is 
felkészültek, az utolsó napok-
ban is hatalmas kínálattal vár-
ták a vásárlókat. Az iskolák tájé-
koztatták a szülőket a szükséges 

felszerelésekről, hogy ne költse-
nek felesleges holmikra a csa-
ládok. A tanulók jelentős része 
ingyenesen jut tankönyvhöz, de 
még így is tízezrekbe kerül az 
iskolakezdés. Rétvári Bence, az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának parlamenti államtit-
kára kedden úgy nyilatkozott, 
12,5 millió tankönyv került ki 
az oktatási intézményekbe ke-
vesebb, mint egy hónap alatt.

Ezek közül mintegy 8,5 mil-
lió az állami fejlesztésben ki-
dolgozott kiadvány, a többit 
magánkiadók adták ki. – Az új 

tankönyvellátási rendszerben 
modernebb, színvonalasabb 
tankönyveket kínálnak alacso-
nyabb áron a családoknak – 
hangoztatta Rétvári Bence. 

Az államtitkár elmondta, 
2010 előtt évről évre emel-
kedtek a tankönyvek árai, 
2002-2010 között a családok-
nak 50-70 százalékkal kellett 
többet fizetniük a tankönyv-
kiadók számára, akik a profit 
maximalizálására törekedtek, 
azaz egy részük újított, más 
részük azonban csak mini-
mális változtatásokat végzett. 

Ezzel szemben a következő 
években mintegy 900 tanesz-
köz – tankönyv, munkafüzet 

és segédanyag – újul majd meg 
– mutatott rá Rétvári Ben-
ce, jelezve, hogy elindult egy 

komplett tankönyvfejlesztési 
program.

Rétvári Bence fontosnak ne-
vezte az egységesítést, mond-
ván, hogy ezzel nemcsak is-
kolaváltás esetén könnyebb 
az átmenet, hanem az azonos 
szintű tudás megszerzésének 
az esélyei is jobbak a külön-
böző országrészekben. Emlé-
keztetett: az állami intézmény-
fenntartás megteremtésével is 
az volt a cél, hogy ne érezzen 
különbséget az oktatás színvo-
nalában az, aki hátrányos hely-
zetű térségbe születik.
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Országszerte több mint ötszáz iskolát újíttat fel a kor-
mány. Miskolcon több pályázatot is elnyertek az oktatási 
intézmények fejlesztésére és a tankerületi központ is több 
tízmillióból végzett karbantartási munkákat. 

Nyolc iskola tetejére kerül-
nek napelemek, összesen 242 
millió forint értékben, az év 
második felében a városban. 
Szintén pályázati forrásból, 
több, mint háromszázhatvan 
millió forintból fejlesztik a 
miskolci járás iskoláit.  Több 
tanintézményt felújítanak, 
ezek közé tartozik a Kazinczy 
általános iskola, a Zrínyi Ilo-
na Gimnázium és a Komlós-
tetői általános iskola is. Szend-
rei Gyula igazgató elmondása 
szerint 192 napelem kerül fel 
a főépület tetejére, aminek 
köszönhetően remélhetőleg 

jelentősen csökken majd az 
intézmény áramfogyasztása. 
Megújul az iskola tornaterme, 
az öltöző és a vizesblokk is. 
Nem csak az elhasználódott, 
felváló burkolatot, hanem a 
tetőt is megjavítják, ami ko-
rábban többször beázott. Kor-
szerűsítik a világítást, a terem 
egyik oldalán lévő üvegbur-
kolatot pedig hőszigetelik. Az 
iskolában három projekt fut, 
összesen százmillió forintot 
költenek a Komlóstetői isko-
lára, aminek 230-240 gyer-
mek örülhet az iskolakezdés 
után. 

A Karacs Teréz Kollégium 
épületénél is gyorsan haladt 
múlt héten a munka. Folya-
matosan érkeztek az új ele-
mek, az épületet belül már új 
burkolat fedi. Miskolcon több 
iskolában is dolgoztak a mun-
kások, a két uniós pályázati 
forrás mellett a tankerület is 
több tízmilliót költött az in-
tézményekre. 

– Bruttó 60 millió forint ér-
tékben, az igazgatói vélemé-

nyeket igényeket begyűjtve 
végeztük el a szokásos kar-
bantartási, felújítási munká-
latokat. Tisztasági festés, bur-
kolatjavítás, kisebb-nagyobb 
szerelvénycserék. Talán a leg-
látványosabb eleme ennek a 
komlóstetői általános iskola 
fűtési rendszerének megúju-
lása, felfrissítése, erre brut-
tó 26 milliót szánt a Mis-
kolci Tankerületi Központ 
– mondta el László István tan-
kerületi igazgató. 

Magyarországon az elmúlt 
harminc évben nem ilyen vo-
lumenű iskolafejlesztés. Or-
szágszerte több mint ötszáz 
iskolában történtek felújítá-
sok, bővítések, a tornatermek 
mellett tanuszodák is épül-
nek. A fejlesztések csaknem 
kétszázezer általános és kö-
zépiskolás diákot érintenek.

Megyei tanévnyitó

Hajduné Kriston Andrea (46) köztisztviselő
Évről évre változik, hogy mit 

kell megvenni az iskolába a gye-
reknek. Idén például már táskát és 
tolltartót is kell vásárolnunk újra, 
mert legutóbb három éve szerez-
tünk be ilyeneket. Két gyerekem 
van, mi főleg a belvárosi boltokban vesszük meg az iskolá-
hoz valókat. Legutóbb ötvenezer forintot fizettünk, nagyon 
örülök, hogy a tankönyvek már ingyenesek, így nem kell arra 
is kiadnunk plusz húszezer forintot.

Jánosi Brigitta (43) ápolónő
A fiam harmadikos lesz, minden évben más 

igényük van a tanároknak. Most éppen azért 
jártuk végig a várost, hogy kartonlapokat ve-
gyünk, de tömbben, mert azt kért az osztály-
főnök. Ilyet azonban még nem találtunk, pe-

dig bementünk nagyáruházba és a belvárosi kis boltokba is. 
Az elmúlt évben ötvenezer forintot fizettem ki tanszerekre, 
most azonban nem kellett iskolatáskát venni, így körülbelül 
harmincezer forintot adtunk ki. 

 Horváth Tiborné (46) kozmetikus
A lányom idén megy hetedikbe, mi mindig az utolsó pilla-

natra hagyjuk a tanszerek megvásárlását. Általában a belváros-
ban szoktuk megvenni az „iskolai hozzávalókat”, ráadásul nem 
egyszerre, hagyunk belőle a tanév más időszakaira is. Amikor 
valami elfogy, akkor pótoljuk, nem 
készülünk fel előre füzetből, ce-
ruzából, tollból... Szeretek előre tá-
jékozódni az interneten, mennyibe 
fognak kerülni az egyes darabok és 
célirányosan megyek vásárolni.

Megújult iskolák várják a gyerekeket  
az új tanévben 

AZ UTOLSÓ TANKÖNYVCSOMAGOK IS IDŐBEN MEGÉRKEZTEK 

„A közoktatáson, a pedagógusokon is múlik,  
milyen lesz a jövő Magyarországa”

Miskolciak a tanévkezdésről, 
tanszervásárlásról
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Távozott Busai Attila
Augusztus 29-én közös 

megegyezéssel szerződést 
bontott a DVTK és Busai At-
tila. Mint arról beszámoltunk, 
a klub szakmai vezetése Busai 
Attilát és Ugrai Rolandot au-
gusztus 10-től a második csa-
pathoz küldte, mivel nem vol-
tak elégedettek a két játékos 
elmúlt hetekben mutatott tel-

jesítményével. A 29 éves Busai 
2017 februárjában a Ferenc-
várostól szerződött a DVTK-
hoz a Bognár István-transzfer 
keretén belül. Az előző sze-
zonban 29 NB I-es bajnokin 
összesen két gólt szerzett, a 
mostani idényben pedig há-
rom élvonalbeli találkozón lé-
pett pályára. 

Tapasztalt szlovák játékost 
igazolt a DVTK

A 30 éves, egykori szlovák 
válogatott középpályás, Mar-
tin Juhar a DVTK ötödik nyá-
ri igazolása. A ballábas játékos 
hazája mellett éveket játszott 
a cseh és a lengyel élvonalban 
is. – Régóta figyeltük Martin 
Juhar teljesítményét és nem a 
döntés, hanem a megállapodás 

vett igénybe több időt – mond-
ta el Tajti József sportigazgató. 
– Bal oldali védőként és közép-
pályásként elsősorban azt vár-
juk tőle, hogy játssza be a pálya 
szélét, menjen föl-alá, és mu-
tassa meg, milyen küzdő, mert 
eddig azt láttuk tőle, hogy iga-
zi harcos típus. Emellett kiváló 

bal lábbal rendelkezik, jól rúg-
ja a szabadrúgásokat, biztos 
vagyok benne, hogy megoldja 
a bal oldali gondjainkat!

Meghívót kapott Makrai 
Makrai Gábor, a DVTK tá-

madója meghívót kapott az 
U21-es válogatottba a soron 
következő két Európa-baj-
noki selejtezőre Svédország 
és Belgium ellen. A 2019-es 

olasz és san mariói közös ren-
dezésű Európa-bajnokság-
ra egyenes ágon a csoportel-
ső jut ki, míg a négy legjobb 
csoportmásodik pótselejtezőt 
játszik a maradék két helyért.

Megműtötték Eperjesi Gábort 
Traumás sérv miatt laparaszkópos eljárás-

sal megműtötték Eperejesi Gábort. Mivel nem 
vágták fel a hasfalat, hanem három kis nyílá-
son kamera segítségével, speciális eszközök-
kel műtötték, valamint öntapadó, felszívódó 
hálóval erősítették meg a hasfalát, a DVTK sa-
ját nevelésű játékosa jövő héten elkezdheti a 
rehabilitációs edzésket. Várhatóan három hét 
múlva pedig már Fernando Fernandez rendel-
kezésére áll.                          (Forrás: dvtk.eu)

A Miskolc Városi Sportiskola 
(MVSI) színeit képviselő Nemes 
Rita bronzérmes lett augusztus 
26-án, vasárnap, a Budapesten, 
az MTK pályán megrendezett 
Atlétikai Szuper Liga döntő 
3próba versenyszámában.

 Tigyi József, László István, 
Schweikhardt Gyula és Szász 
László tanítványa magasugrás-
ban 159 cm-t teljesített, ami a 
negyedik helyet jelentette szá-
mára, gerelyhajításban elért 
45,94 métere a harmadik, míg 
a 200 m síkfutás  25,68 mp-e a 
második pozíciót hozta meg 

számára. Rita az utóbbi verseny-
számban megelőzte a nála itt is 
esélyesebb olimpikon Zsivotz-
ky Farkas Györgyit. Az MVSI 
sportolói közül a Szűcs József ál-
tal felkészített Kovács Soma volt 
még érdekelt a fináléban, mely-
nek 10 km-es gyalogló futamá-
ban a hetedik helyen zárt.

Eredmények: Női 3próba: 1. 
Krizsán Xénia (MTK Budapest) 
2591 pont, 2. Zsivotzky Farkas 
Györgyi (Bp. Honvéd) 2473, 3. 
Nemes Rita (MVSI) 2331; Női 
100 m gát: 4. Nemes Rita, 14,26 
mp; Férfi 10 km gyaloglás: 7. Ko-
vács Soma (MVSI) 50:44,24 perc.

Közös jótékonysági futást szervezett a Remény Karácsony 
Alap ítvány és a DVTK múlt vasárnap, a diósgyőri stadion-
ba. Az összegyűlt nevezési díjakból a Down-szindrómában 
szenvedő gyermekek gyógykezelését támogatják.

Az I. Remény Futáson az esős, 
kicsit kellemetlen időjárás elle-
nére is több mint háromszázan 

vettek részt, köztük a DVTK 
sportolói, vezetői és szurkolói. 
Mindenki maga dönthette el, 

hogy 1, 5, 10 vagy 20 kilométe-
res távon áll-e rajthoz. A startot 
és a célvonalat a diósgyőri sta-
dionnál helyezték el.

A verseny célja az volt, hogy 
egy egyedülálló fejlesztési tech-
nikát, illetve készüléket állítsanak 
a kis betegek kezelésének szol-
gálatába, valamint kialakítsanak 
Miskolcon egy olyan önfenntar-
tó központot, ahol megfelelő kö-
rülmények között végezhetik a 
Down-szindrómás gyerekek és 
szüleik kezelését. A verseny ne-
vezési díja egyben támogatói díj 
is volt, melyet erre a célra fordít a 
rendezvény egyik főszervezője, a 
Remény Karácsony Alapítvány.

A rendezvény fővédnöke 
Szinay Attila, az Agrárminisz-
térium jogi és közigazgatá-

si ügyekért felelős helyettes ál-
lamtitkára volt, aki családjával 
érkezett a vasárnapi program-
ra. Mint mondta, amikor a ren-
dezvény szervezői megkeresték, 
hogy fővédnökként csatlakoz-
zon hozzájuk, nagy örömmel 
tett eleget a felkérésnek. – Nagy 
örömünkre szolgál, hogy igen 
jelentős összeg, másfélmillió fo-

rint gyűlt össze, amit az alapít-
vány képviselői jelképesen át is 
adtak a Gyermekegészségügyi 
Központ munkatársainak – nyi-
latkozta Szinay Attila. 

A helyettes államtitkár ki-
emelte, nagyon fontos a műszer 
megvásárlása, hiszen azoknak, 
akik ezzel a betegséggel küzde-
nek, most még más városba kell 

járniuk kezelésre. Ugyanakkor 
persze a futóknak is rengeteg 
örömet szerzett a program, hi-
szen az egészséges testmozgás 
is jó dolog, most pedig a neve-
zési díjjal az alapítvány céljá-
nak megvalósulását is segíthet-
ték. Ez pedig még több embert 
megmozgatott és összefogásra, 
támogatásra késztetett.

Első alkalommal rendezik meg 2018. szeptember 7-én "A 
Futball Éjszakája" eseményt, amelynek célja alapvetően a 
hazai labdarúgó egyesületek, a labdarúgás népszerűsítése. 
Az országos program keretében mindenki számára meg-
nyílnak hazánk legnagyobb csapatainak edzőpályái, öltö-
zői (Diósgyőrben is), s kortól függetlenül bárki részt vehet 
szeretett klubja, vagy bármely más alakulat foglalkozásain.

Az eseményt a Színházak 
Éjszakája és a Múzeumok Éj-
szakája mintájára rendezik 

meg. A Szervező Bizottság a 
Magyar Labdarúgó Szövet-
ség szakmai partnerségével 

a hazai labdarúgó egyesüle-
tek és a labdarúgás népsze-
rűsítését tűzte ki az országos 
rendezvény céljául, a helyi 
programokat – a két említett, 
népszerű esemény mintájára 
– minden esetben a résztvevő 
klubok alakítják ki,

Az érdeklődők helyszínen-
ként változó sportfoglalko-
záson vehetnek részt, a szur-

kolóknak kortól függetlenül 
lehetőségük nyílik, hogy sze-
retett csapatuk, vagy bármely 
másik klub edzőpályáján tré-
ningezzenek, illetve betekin-
tést nyerjenek a stadion ku-
lisszái mögé. Megnézhetik a 
klubtörténeti kiállítást, részt 
vehetnek különböző kerekasz-
tal beszélgetéseken, amelye-
ken mások mellett  labdarú-

góknak, a klubok ikonjainak, 
fizioterapeutájának, táplálko-
zási tanácsadójának vagy lab-
darúgó menedzserének tehet-
nek fel kérdéseket. Esetenként 
a drukkerek összemérhetik tu-
dásukat X-box-, teqball- vagy 
tengó-parti keretében a profi 
játékosokkal. Bizonyos helyszí-
neken utánpótlástornákat és/
vagy felnőtt kispályás kupákat 

is terveznek a klubok, s a leg-
több pályán villanyfényes gála-
mérkőzéssel zárul a program.

„A Futball Éjszakája” prog-
ram kapcsán jelenleg már 21 
egylet jelezte, hogy részese 
lenne a kezdeményezésnek. A 
részvétel részben előzetes re-
gisztrációhoz kötött, amit az 
érdeklődők a futballejszakaja.
hu oldalon tehetnek meg. 
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Az OTP Bank Liga 6. fordulójában először lépett pályá-
ra az élvonalban Kisvárdán a DVTK, és a bajnokságban 
eddig szintén nem túl szerencsés házigazdával 1-1-es dön-
tetlent játszott.

A Kisvárda szinte végig 
szervezettebb, támadóbb játé-
kot mutatott, Antal Botondnak 
ismét jó néhány bravúrt be 
kellett mutatnia, hogy meg-
mentse a góltól a diósgyőri 

kaput. Aztán, teljesen váratla-
nul mégis a DVTK „talált” egy 
gólt: a 41. percben, egy bal ol-
dali diósgyőri szögletnél Ver-
nes beadásába a  Brković kicsit 
belecsúsztatott, a labda lepat-

tant középen egy védőről, s 
a kapu előtti kavarodásban 
Branko Mihajlović kapásból a 
hálóba lőtt (0-1). 

A Kisvárda a második fé-
lidőben is jóval veszélyeseb-
ben játszott, s az 51. percben, 
lerántás miatt büntetőhöz ju-
tottak. Vári Barnabás higgad-
tan értékesítette a tizenegyest, 
a Kisvárda ezzel kiegyenlített, 
és ez maradt a végeredmény 
is. (OTP Bank Liga 6. forduló: 
Kisvárda Master Good - Diós-
győri VTK 1-1 (0-1)) – Ezen a 
mérkőzésen az a legfontosabb, 
hogy pontot szereztünk. A 
küzdőszellem, a csapatszellem 
rendben volt, azonban nem le-
hettem elégedett a védekezés-
ből támadásba való átmenettel, 
mert ebből a lefordulást köve-
tően rendre az ellenfél támad-
hatott. Több egyéniség kell a 
pályára nyilatkozta a klub hon-
lapjának a mérkőzés után Fer-
nando Fernandez vezetőedző. 

KÖZÖS JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS DIÓSGYŐRBEN 

„Több egyéniség kell a pályára”

Másfélmillió forint gyűlt össze  
a gyermekek gyógykezelésére

Nézz be a kulisszák mögé – a Futball Éjszakája Diósgyőrben is!

Nemes-bronz a Szuper Liga döntőről

HÍREK A FOCI VILÁGÁBÓL – RÖVIDEN
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 
2018. 09. 01-től 2018. 09. 07-ig. 

Vanish folteltávolító (színes, fehér), 1 l 799 Ft 
Nivea tusfürdő (ffi, női), 500 ml, 1798 Ft/l 899 Ft
Lenor öblítő, 1360 ml, 514 Ft/l 699 Ft 
Bref power aktív, WC-frissítő, 4 x 50 g 1199 Ft
Domestos power 5, duo, 2 x 55 g 599 Ft
Perlux folteltávolító, 1 l 449 Ft
Dreft mosógél, 0,8 l, 486 Ft/l 389 Ft
Clin pumpás ablaktisztító 500ml 878 Ft/l 439 Ft
Jo hnsons & Johnsons  

foly. szappan, 500 ml, 758 Ft/l 379 Ft
Safeguard foly. szappan, 225 ml, 1328 Ft/l 299 Ft
A maril Freshmatic készülék, UT., 250 ml, 1596 Ft/l 399 Ft 
Vape kombi, elektromos szúnyogriasztó készülék 1499 Ft
Va pe herbal, szúnyog-, kullancsriasztó,  

100 ml, 9990 Ft/l 999 Ft
Vil eda Super felmosó szett  

(vödör, nyél, felmosó fej)  4199 Ft

Apróhirdetés
Zweigelt vörösbor szőlő, jó minő-
ségben, akár bogyózva is eladó, Mis-
kolcon. Szüret szeptember első heté-
től. Tel: 06-30/353-0537.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz  kar-
to no zás, lambé riá zás, filagóriák, elő-
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Ve lux ablakok 

beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775. 

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 átru-

házható! Tel.: 742-485. Pannon Edu-
catio Kft. E-001594/2017. 

Vizes, penészes falak szi ge telése! 
ww.greeen2001.hu Telefon: 30/928-
2563.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 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, be-
mutatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 
9–12 óráig.
Nem italozó, önállóan dolgoz-
ni tudó ácsot és korábban ács mel-
lett dolgozó segédmunkást keresek 
Miskolc és környékére, nem csak te-
tőn végzendő munkákra. Tel.: 06-
20/460-6775.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes 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

MISKOLC

VILÁG
KÖZÉLET

... OKOSTELEFONON 
ÉS TABLETEN
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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!
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Várhatóan 100 ló 170 startját láthatja majd a közönség a szeptember 1-jén a Lovagi Tornák Terén. A diósgyőri lovasversenyek 
egyre népszerűbbek a nézők és a versenyzők körében is, idén ez az utolsó alkalom, amikor a lovassport szerelmesei gyönyör-
ködhetnek a díjugrató versenyszámokban. A megmérettetés egyes kategóriái minősítenek a 2018-es Platthy József Regionális 
Díjugrató Döntőre, amelyet ebben az évben Szilvásváradon rendeznek majd. A rendezvényre a belépés ingyenes, a programok 
9-től 18 óráig tartanak.

MENTO  
KUPA 

Véget ért a nyári nyitvatartás a könyvtárakban

Figyelem: szeptembertől életbe 
lép az MVK őszi menetrendje!

Őszi hangulatban
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány 
őszi tevékenység neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejté-
seket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 
2018. szeptember 26-án éjfélig juttassák el szerkesz-
tőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az 
info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket 
beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki.

B-Life Strand Egészség és Sport Fesztiválon kapcsolódhattak ki 
a miskolciak augusztus 25-én a Miskolctapolcai Strandfürdőben. 
A Czanik Balázs sportolóval és életmód tanácsadóval által szerve-
zett, országos rendezvénysorozatnak miskolci állomásán is meg-
ismerkedhettek az érdeklődők új mozgásformákkal, cukormentes 
és bio-élelmiszerekkel, valamint életmód tanácsokat is kaphattak.

Sport  
és egészség

A hét fotója
VÉGH CSABA      
FELVÉTELE

Augusztus utolsó napján vé-
get ér a miskolci könyvtárak 
nyári nyitvatartása. Szep-
tember 1-je szombatra esik és 
már ezen a napon is újra vár-
ja az olvasókat a normál rend 
szerint szombaton is kinyi-
tó két könyvtár: a II. Rákó-
czi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár központi épülete, 
valamint Szabó Lőrinc Ide-
gennyelvi Könyvtára.

Szeptembertől tehát újra a 
jól bevált rendszer szerint vár-
ják az információt, érdekes ol-
vasnivalót keresőket a mis-
kolci könyvtárak. A Görgey 
utcai központ épület hétfőn 
12.00–18.30, keddtől péntekig 

9.00–18.30, szombaton pedig 
10.00–16.00 között tart nyit-
va. A fiókkönyvtárak minden 

munkanapon 10.00–18.00 kö-
zött várják az olvasókat – két 
kivétellel. A Szabó Lőrinc Ide-

gennyelvi Könyvtár hétköznapi 
nyitvatartása ugyanez, viszont 
szombaton is igénybe vehetik 
szolgáltatásait 10.00–16.00 kö-
zött. A Lévay József Muzeális 
Könyvtár pedig 9.00–17.00 óra 
között várja a kutatókat.

Az ősz kezdetével újrain-
dulnak a kedvelt zenei, nyelvi, 
kézműves, társasjátékos, házi-
feladat-megoldó, baba-mama, 
egészség vagy utazás temati-
kájú, és még sok minden más-
sal foglalkozó klubok. Termé-
szetesen sok más programmal 
is készülnek a könyvtárak, 
amelyekről – többek között – 
a könyvtár honlapján (www.
rfmlib.hu) tájékozódhatnak az 
érdeklődők.

Az iskolai tanévkezdéshez igazodva 2018. szeptember 1-jétől 
érvénybe lép az Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (MVK) őszi 
menetrendje. Sűrűbben közlekednek a villamosok, illetve 
a délelőtti és délutáni csúcsidőben az 1, 3, 3A, 6, 7, 12, 14, 
16, 29, 32, 35, 67 és 90-es számjelzésű autóbuszok. A nyári 
időszak zárultával szeptember 1-jétől nem járnak a 290-es 
autóbuszvonal járatai.  Az egyetemi tanévkezdéshez igazod-
va szeptember 9-től az ME és a 22-es autóbuszvonal járatai 
ismét közlekednek. 

Kiszámítható közlekedés, 
garantált átszállások

Az MVK Zrt. autóbusz vo-
nalhálózatán folytatja a me-
netrendi indulási időpontok 
összehangolását, illetve biz-
tosítja az utazási igényeknek 
megfelelő járatok közleked-
tetését: – a 8-as számjelzésű 
autóbuszvonalon – az érintett 
vállalkozások, munkáltatók 
kérésére – munkanapokon a 
Tiszai pályaudvarról 16:15-
kor, a Repülőtér végállomás-
ról 16:30-kor többlet járatok 
indulnak; – az Egyetemvá-
ros munkavállalóinak kéré-
sére a 29-es autóbuszvonalon 
az Újgyőri főtérről 15:36-kor 

induló járat helyett a 15:48-
kor induló járat közlekedik 
az Egyetemváros végállomás 
érintésével. 

Vasárnaponként az Auchan 
Miskolc Dél áruház kérésére 
a 43-as autóbuszvonalon két 
járat az Auchan Miskolc Dél 
(Pesti út) megállóhely érinté-
sével közlekedik (a Déli Ipari 
Park – Joyson végállomástól 
6:15-kor és a Búza tér végál-
lomásról 6:11-kor induló já-
ratok); – a Bosch cégcsoport 
kérésére a 19-es autóbuszvo-
nalon az Újgyőri főtérről 6:45-
kor induló járat csatlakozást 
biztosít a Repülőtér–Bosch 
végállomásról 6:22-kor indu-

ló 54-es számjelzésű járathoz; 
– a lillafüredi lakosok kérésé-
re a 15-ös autóbuszvonalon az 
Ómassáról 17:15 órakor indu-
ló járat Lillafüred érintésével 
közlekedik.  

A 68-as autóbuszvonal első 
járatának indulási időpontja 
Bükkszentlászló végállomásról 
4:44 órára módosul, így bizto-
sítva a csatlakozást a műszak-
kezdéshez közlekedő 54-es 
számjelzésű autóbuszhoz, illet-
ve az 1-es villamosokhoz; – a 
29-es autóbuszvonalon mun-
kanapokon az Újgyőri főtérről 
8:00-13:00 között közlekedő 
járatok 5 perccel később indul-
nak, csatlakozást biztosítva a 
6-os autóbuszvonalról érke-
ző járatokhoz; – az észak-dé-
li autóbusz-közlekedési ten-
gelyben nappali időszakban a 
2-es, 12-es, 14-es számjelzésű 
autóbuszvonalakon közleke-
dő járatok indulási időpontjai 
a kiszámíthatóság, valamint a 
könnyebb megjegyezhetőség 
érdekében átszerkesztették.
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