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SZÜRETI MULATSÁG

VÁLSÁGBAN A DIÓSGYŐRI  
LABDARÚGÁS

SZURKOLÓI CSOPORTOK VEZETŐIVEL TÁRGYALT  
KRIZA ÁKOS POLGÁRMESTER 

Ismét jó hangulatú szüreti batyusbált rendeztek a Salkaházi program keretében

Yantaiból, Miskolc kínai testvérvárosából érkezett szer-
dán delegáció Miskolcra. A küldöttséget hivatalában fo-
gadta Kriza Ákos polgármester.



Magas rangú delegáció látogatott szerdán Miskolcra Yanta-
iból, Miskolc kínai testvérvárosából. A küldöttséget hivata-
lában fogadta Kriza Ákos polgármester, a tárgyaláson részt 
vett Liu Alex a Wanhua-BorsodChem Zrt. vezérigazgatója és 
Hong Kai stratégiai projektigazgató is.

Miskolc és Yantai vezetői 
2015 szeptemberében írtak alá 
testvérvárosi együttműködési 
szerződést. Kriza Ákos kihang-
súlyozta, azóta intenzív kap-
csolat van a két város között. 
Miskolc polgármestere utalt 
Szíjjártó Péter külgazdasági- 
és külügyminiszter egy nappal 

korábbi new yorki nyilatkozatá-
ra, akinek az ENSZ-közgyűlés 
csúcsszintű ülésszakán elsőként 
Vang Ji kínai külügyminiszter-
rel volt kétoldalú találkozója. 

Szijjártó Péter kihangsúlyozta, 
Magyarországnak gazdasági és 
stratégiai érdeke, hogy tovább-
ra is Kína első számú gazdasá-
gi, kereskedelmi és befektetési 
partnere maradjon a közép-eu-
rópai térségben. 

– Miskolc számára épp ilyen 
fontos Yantai, a két város kap-

csolata reményeink szerint ha-
sonló fordulatot vesz. A Wan-
hua-BorsodChem Zrt.-vel 
meg lévő jó kapcsolatunk nagy-
ban hozzájárulhat a testvérváro-

si kapcsolat fejlődéséhez – emel-
te ki Kriza Ákos. 

A polgármester Miskolcról 
szóló tájékoztatójában kiemelte 
a magas szintű oktatást, amely 
a jól képezett munkaerő kulcsa. 
Mint mondta, Európa legrégeb-
bi műszaki egyeteme kiváló bá-
zis ehhez, a Miskolci Egyetem 
nagyon jó kapcsolatokat ápol az 
ipari szereplőkkel – a Borsod-
Chemnek is van itt tanszéke. 

Kriza Ákos arról is szólt, hogy 
a fenntartható fejlődést a város 
zöld és smart projekteken ke-

resztül biztosítja, nagy figyelmet 
fordít a környezetkímélő, geo-
termikus energia hasznosítására 
is. Miskolc három ipari parkban 
várja a befektetőket, elsőként 

alkotott befektetés ösztönző 
rendeletet és vezetett be egyab-
lakos ügyintézést. A város veze-
tése egyéb területeken is szoros 
kapcsolatokat ápol a gazdaság 
szereplőivel, nemrégiben írtak 
például alá kulturális együttmű-
ködési megállapodást a S.E.G.A. 
Hungary Kft.-vel. 

Wang Jidong, a kínai dele-
gáció vezetője szép és nyugodt 
városnak nevezte Miskolcot, 
amelynek történelme és mo-
dern fejlesztései egyaránt figye-
lemre méltóak. – Tudjuk, hogy 
Miskolc gazdasági és ipari köz-
pontként a fenntarthatóság-
ra épít. A jelen időszak valóban 
kedvez a kínai-magyar kapcso-
latok fejlesztésének, s bár a vá-
rosaink közötti együttműködés 
kialakításának még csak az ele-
jén járunk, bízvást remélhetjük, 
hogy ez egyre több területre ter-
jed majd ki a későbbiekben. A 
Wanhua jó példát teremtett a 
kínai vállalkozások számára ah-
hoz, hogy további befektetések-
be kezdjenek itt – hangoztatta 
Wang Jidong.

A kínai delegáció vezetője ar-
ról is szólt: Yantai filozófiája – 
innováció, zöld város, gazdasági, 
kulturális nyitás – teljesen egy-
beesik Miskolc célkitűzéseivel. 
Yantaiban is jelentős az autóipari 
beszállítók jelenléte, emellett az 
egészségügy és a gyógyszergyár-
tás terén is látnak együttműkö-
dési lehetőséget. A kínai turisták 
egyre nagyobb számban fedezik 
fel Magyarországot és Ausztriát 
a nyugalom, a mesés természeti 
környezet miatt. Terveik szerint 
hamarosan más, szakmai dele-
gációk is érkeznek majd egyez-
tetni Miskolcra. 

Kriza Ákos – imázsfilmje és 
bemutatása alapján – lenyűgöző 
városnak nevezte Yantait. Mint 
mondta, reményei szerint több 
ponton is sikerül majd együtt-
működést kialakítani, ennek két 
bázisát a vegyipar és az autóipari 
beszállítók alkothatják. Ezekre 
épülhet a többi ágazati kapcso-
lódás. 

– A magyar kormány jelen-
tősen támogatja az innovatív 
fejlesztéseket, el kell gondolkod-

nunk közös innovációs központ 
kialakításán, illetve magyar-kí-
nai közös fejlesztési központ lét-
rehozásán, Miskolcon, amely a 
vegyipari technológiák fejlesz-
tésében konkretizálódna és a 
szükséges munkaerő képzésé-
hez is jelentős bázist képvisel-
ne. Számunkra fontos a fejlett 
yantai-i biotechnológiai ágazat 
– hangoztatta Miskolc polgár-
mestere. Kriza Ákos hozzátette: 
Magyarországon talán itt van 
a legtöbb autóipari beszállító, 
az ipari parkokat lehet bővíte-
ni, amihez megfelelő képzést és 
infrastruktúrát is tudnak bizto-
sítani. A turizmus is fontos pil-
lére Miskolc gazdaságának, az 
együttműködési területek szinte 
kimeríthetetlenek. 

Wang Jidong egyetértett azzal, 
hogy a vállalatfejlesztéshez na-
gyon fontos az innovációs tech-
nológia, ezért jó ötletnek nevezte 
a közös innovációs központ lét-
rehozását. Mint mondta, a yan-
tai-i önkormányzat teljes mér-
tékben támogatni fogja ebben a 
projektben Miskolcot. 

Kínai-magyar fejlesztési központ  
létrehozásáról tárgyaltak Miskolcon
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Szeptember 17-e óta dr. 
Révész János klinikai 
onkológus vezeti a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Központi Kórházat 
és Egyetemi Oktatókórhá-
zat – tájékoztatott szerdai 
közleményében az intéz-
mény. 

A közlemény szerint a 
miskolci intézmény új fő-
igazgatója korábban a Kli-
nikai Onkológiai és Sugár-
terápiás Centrum vezető 
főorvosa volt, emellett pe-
dig a Magyar Klinikai On-
kológiai Társaság vezető-
ségi tagja. A kórházvezetői 
feladatokat február 5-e óta 

– az intézmény szervezeti és 
működési szabályzatának 
megfelelően – eddig meg-
bízott főigazgatói státusban 
dr. Pap Tibor orvosigazgató 
látta el. Az intézményben a 
betegellátás folyamatosan 
biztosított – hangsúlyozza a 
közlemény.

ÚJ FŐIGAZGATÓ  
A KÓRHÁZBAN

Yantai – befektetési környezetének elismeréseként – Kína 
arany fokozatú városa. Számos szempontból modellértékű te-
lepülésnek számít. 1038 km hosszú tengerparttal rendelkezik, 
lakosainak száma 7 millió fölött van. 2017-ben a GDP-je elérte 
a 108,7 milliárd dollárt (ebből az egy főre eső: 15 300 dollár). Ez 
a második legnagyobb volt Shandong tartományban és a husza-
dik Kínában. Yantai több mint 200 országgal és régióval létesí-
tett már gazdasági és kereskedelmi kapcsolatot. Az import és 
export éves volumene a tartományi volumen 20 százalékát teszi 
ki. Yantai-i vállalkozások világszerte 72 országban fektettek be, 
itt található a Wanhua-BorsodChem központja is. 

A város öt legfontosabb, versenyképes iparága a gépgyár-
tás, az elektronika és informatika, az élelmiszer feldolgozás, 
az arany és az újgenerációs vegyi anyagok. 2017-ben a yantai-i 
vállalkozások bevétele a nyolcadik legmagasabb volt Kínában. 



A XII. Fazola Fesztivál része-
ként rendezték meg az „Ami-
kor még fújt a gyár” elneve-
zésű kiállítást a Herman Ottó 
Múzeum papszeri kiállítási 
épületében. A tárlat a város 
ipari örökségére, művelődés-
történeti jelentőségére hívta 
fel a figyelmet, bemutatva a 
miskolci gyárak különböző 
korszakait. 

A megnyitón Pfliegler Péter 
alpolgármester elmondta, a ki-
állítással két olyan gyárra emlé-
keznek, amelyek fontos szerepet 
játszottak a miskolciak életében. 
Egyszerre jelentettek munkahe-
lyet, baráti társaságot, szerelmek 
megismerésének helyszínét, 
vagy akár beiskolázást segítő 
intézményt. Miskolcon talán 
nincs is olyan család, akinek va-
lamilyen úton-módon ne len-
ne kapcsolata valamelyik nagy 
gyárunkkal, akár személyesen, 
felmenői révén vagy barátok, 
szomszédok kapcsán – hangoz-
tatta az alpolgármester

– A diósgyőri nehézipar tra-
díciói és perspektívái alapvető-

en hozzájárultak ahhoz, hogy 
1949-től Miskolc egyetemi vá-
rossá válhatott. – tette hozzá 
Pfliegler Péter. – A neves Mis-
kolci Egyetem szerepe mára 
még inkább felértékelődött. A 
városunkban működő modern 
üzemek, vállalkozások egyre 
inkább az innovatív megoldá-
sokat, fejlett technikát isme-
rő szakembereket keresnek. Ez 
már a huszonegyedik század 
eleje. Nem feledhetjük azonban 
a huszadik századi Miskolc sor-
sát, lakóinak hétköznapjait, a 
város életét alapvetően megha-
tározó, az idén százötven éves 

vasgyárat, az üzemeket működ-
tető szakembereket – zárta sza-
vait az alpolgármester.

Tóth Arnold, a Herman Ottó 
Múzeum igazgatója örömét fe-
jezte ki, hogy a kiállítás-megnyi-
tó ilyen szép számú érdeklődőt 
vonzott. – Úgy látszik, hogy a 
kohászat, a gyár és az ipartörté-
net a mai napig nagyon fontos 
hívószavak Miskolcon. Ennek a 
kulturális örökségnek a hagyo-
mánya sokakat megmozgat – 
hangoztatta az igazgató. A kiál-
lítás december 21-ig tekinthető 
meg, hétfő kivételével minden 
nap 9-17 óráig.

További minőségi munkahe-
lyek, partnerség, oktatásfej-
lesztés – Miskolc jövőbeni cél-
jai is szóba kerültek szerdán, 
az „Iránytű a logisztikában” 
című konferencián. A City Ho-
telben tartott rendezvényen fő-
ként helyi cégek és az egyetem 
vezetői, képviselői voltak jelen. 

Az Észak-Magyarországi Lo-
gisztikai Szolgáltató Klaszter 
2008 októberében alakult meg 
Miskolcon, regionális logisztikai 
szolgáltató cégek kezdeménye-
zésére. Illés Béla, a NordLog el-
nöke elmondta, a klasztert négy 
cég alapította tíz évvel ezelőtt. 
– Az ÁTI Depó Zrt., a Misdo-
lin Plusz 2006 Kft., a Miskolci 
Egyetem és a Bay Zoltán Alkal-
mazott Kutatási Közalapítvány 
hozta létre, s már a kezdetekkor 
is mintegy ötven tagja volt. Kü-
lönböző vállalatok tevékenyked-
nek együtt, az egyetem pedig 
a tudást képviseli. A szervezet 
olyan innovatív szolgáltatásokat 
nyújt a partnereinek, amelyek-
kel fokozható azok versenyké-
pessége. Most paradigmaváltás 
előtt állnak: új módszerek vár-
hatók, decentralizált rendszerek 
jönnek létre.

A konferencián előadást tar-
tott a Pénzügyminisztérium 
képviseletében Pomázi Gyula 
iparági stratégiákért és szabá-
lyozásért felelős helyettes ál-
lamtitkár is. Mint mondta, az 
elmúlt héten elkészült Magyar-
ország gazdaságfejlesztési stra-

tégiáinak 2030-ig terjedő ter-
ve. Ez a következő tíz-tizenkét 
év gazdasági tematizálásáról 
szól. A kormányzat a követke-
ző egy-két hónapban tárgyalja, 
illetve egyezteti azokkal a sze-
replőkkel, amelyek ebben va-
lamilyen formában érintettek. 

– Az iparpolitika egyik megha-
tározó eleme az a 2016-ban elfo-
gadott kormányhatározat, ami 
azt mondja, hogy az Irinyi-terv 
keretei között bizonyos jellegű 
ágazatokra kell fókuszálni. 
Nagyon fontos a teljes érték-
láncban történő gondolkodás, 
a hatékonyságnövekedés és a 
rendszerszintű tervezés – sorol-
ta a helyettes államtitkár, aki a 
kkv-k kapcsán a szegmentálás-
ról beszélt. – 2019 elejétől nem 
forgalmazhat az Európai Uni-
óban olyan gyógyszergyártó, 
amely nem rendelkezik olyan 
technológiával a gyógyszer azo-
nosítási folyamatában, amivel 
folyamatosan képes jelenteni a 
termelési folyamatot a gyógy-
szer hamisítása ellen. Ez a faj-

ta kötelezettség rengeteg újítást 
jelent egy cég életében és több 
mint háromszázmillió forint-
nyi beruházást igényel. A tizen-
kilenc hazai gyógyszergyártó 
cégből tizennégy közép- vagy 
kisvállalkozás, nekik kell kita-

lálni egy jó megoldást és olyan 
fejlesztési pontokat, amikbe a 
kormányzatnak is be kell avat-
koznia – tette hozzá Pomázi 
Gyula. 

Szélyes Domokos, a Miskolc 
Holding Zrt. gazdálkodásfej-
lesztési, ingatlangazdálkodási, 
beruházási és műszaki vezér-
igazgatója kiemelte, Miskolcot 
újra ipari központtá szeretnék 
tenni – Nem nehéziparivá, mint 
korábbi fénykorában volt, ha-
nem innovatív ipari központ-
tá. Kelet és nyugat eddig is jól 
be volt kapcsolva Miskolc köz-
lekedésébe, most az észak-déli 
tengelyre koncentrálunk a Mis-
kolc-Kassa közötti autópályával, 
hiszen ez jelentős potenciált hor-
doz magában. Ezen túl eldöntött 
fejlesztés, hogy egy intermodális 
konténer terminál létesül Mis-
kolcon – hangoztatta Szélyes 
Domokos. – Eddig az volt a leg-
főbb cél, hogy mennyiségi mun-
kahelyeket teremtsünk. Most 
a minőségin a sor, hogy ezáltal 

emelkedjenek a bérek, fejlőd-
jön a digitalizáció. Továbbra is 
partnerségre törekszünk va-
lamennyi Miskolcon működő 
vállalattal és a kormányzattal 
is. Nagyon fontos terület az ok-
tatás is, Miskolc 4.0 oktatási fej-
lesztése, ezzel kapcsolatos célki-
tűzéseinkben az egyetemnek, 
a Szakképző Centrumnak és a 
tankerületeknek is kitüntetett 
szerepük van – sorolta a jövőbe-
ni terveket a vezérigazgató, meg-
említve, hogy két munkásszál-
lást is előkészítenek a városban.

A konferencia fő programja a 
NordLog Klaszter által létreho-
zott Régió Logisztikai Kiválóság 
2018 díjkiosztó ünnepsége volt. 
A komoly szakmai elismerést 
jelentő díjat a S.E.G.A. Hungary 
Kft. képviselői vehették át. – A 
cég idén január elsejétől létezik, 
eddig a BOSCH tulajdonában 
voltunk. Szerettünk volna fej-
lődni és ez a díj igazolja törekvé-
seinket – mondta Vér Szilveszter 
kontrolling vezető.

avagy innovatív ipari központtá tenni Miskolcot
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Pomázi Gyula
Szélyes Domokos: „Minőségi munkahelyeket kívánunk teremteni”

„IRÁNYTŰ A LOGISZTIKÁBAN” 

Ipartörténeti kiállítás a miskolci gyárakról

„AMIKOR MÉG FÚJT A GYÁR”
A Miskolci Egyetem Mű-
szaki Anyagtudományi 
Kara a 2018/19-es tanévben 
immár negyedik évfolya-
mán indította el duális 
képzését. Az ide felvételt 
nyert hallgatók nemrégi-
ben ünnepélyes keretek 
között írták alá szerződése-
iket a vállalatokkal.

Az elmúlt hetekben tíz 
partnervállalat összesen ti-
zenhat elsőéves anyagmér-
nököt vett fel duális képzés-
re, így a négy évfolyamot 
tekintve már összesen hat-
vanöt hallgató tanul duális 
formában, huszonöt cégnél. 
Mint az eseményen elhang-
zott, a Műszaki Anyagtudo-
mányi Kar vezetése évek óta 
törekszik a gyakorlatorien-
tált, minőségi képzés bizto-
sítására. Ennek köszönhető-
en a karon végzett mérnökök 
keresettek a munkaerőpia-

con, a kibocsátott diplomá-
nak értéke és hitele van az 
iparvállalatok körében.

Az ünnepségen Palotás 
Árpád Bence, a kar dékánja 
gratulációját fejezte ki azok 
felé az elsőéves hallgatók felé, 
akik ezt a lépcsőfokot „meg-

ugrották”. – A duális képzés 
fizetést és bizalmat jelent a 
vállalatok részéről a hallgató 
felé – hangoztatta, majd hoz-
záfűzte: ennek a lehetőségnek 
köszönhetően, a hallgatók a 
képzés végére már három és 
fél éves szakmai gyakorlattal 
is rendelkeznek. 

A program délutáni ré-
szében úgynevezett „Duá-
lis egyeztető fórumot” tar-
tottak, amelyen a vállalatok 
és az egyetemi vezetők kö-
zösen határozták meg a jö-
vőbeni célokat, értékelték a 
kari beiskolázási tevékeny-
séget, valamint döntöttek a 
még erősebb, együttes hallga-
tó-toborzások lehetőségeiről, 
a megfelelő szakember-után-
pótlás biztosítása érdekében.

 „A duális képzés fizetést  
és bizalmat jelent”



A Szent Gellért-díj arany fo-
kozatában részesült nemrégi-
ben Gergelyné Kemény Kata-
lin, a miskolci Fráter György 
Katolikus Gimnázium és Kol-
légium matematika-földrajz 
szakos középiskolai tanára.

Az elismerést a Magyar Kato-
likus Püspöki Konferencia ala-
pította azzal a céllal, hogy lehe-
tőséget teremtsen a katolikus 
közoktatásban végzett kiemelke-
dő munka elismerésére. Elkötele-
zett hitvalló élet, következetes, ki-
tartó, színvonalas nevelő-oktató 
(egyéb) munkáért adható olyan 
személynek, aki szilárd erkölcsi 
alapokon álló munkájával kivív-

ta a tanulók, szülők, munkatársak 
egyöntetű elismerését. A Szent 
Gellért-díjból arany és ezüst fo-
kozat adományozható – a Fráter 
György Katolikus Gimnázium 
és Kollégium tanára, Gergelyné 
Kemény Katalin arany fokozatú 
elismerést vehetett át a Főegy-
házmegyei tanévnyitón az Egri 
Bazilikában.

Mint lapunknak elmondta, 
nagy örömére szolgál a kitün-
tetés. – Már a pályám vége felé 
járok, nagyon sokat jelent ne-
kem ez a díj, amit az Érsek úr 
adott át. Miniszteri díjban volt 
már részem, nagyon boldog 
vagyok, hogy az egyházi fóru-
mokon is elégedettek a mun-
kámmal. Már 1992-től, tehát a 
Fráter György Katolikus Gim-
názium megnyitásától tanítok 
ebben az iskolában. A tanítás 
számomra nemcsak munka, 
hanem hivatás is. Szeretem a 
tanítványaimat, a szaktárgya-
imat, célom, hogy ezekből jól 
felkészítsem a gyerekeket az 
egyetemi felvételire. Ha még 
egyszer kellene pályát válasz-
tanom, most is a tanári mellett 
döntenék - nyilatkozta.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az 
elmúlt hét évben több mint 19,5 milliárd forintot fordított 
a mecenatúra program működtetésére. A program célja a 
nagy hagyományokkal rendelkező filmes műfajok felkarolá-
sa, ami nemzeti feladat is egyben. 

A Magyar Média Mecena-
túra Program hosszú évek óta 
együttműködik a CineFesttel 
is. A program koordinátorát, 
Kollarik Tamást a Miskolc Te-
levízió kérdezte. 

– Ön szerint milyen a jó 
film? Van ilyen kategória, 
vagy ez abszolút szubjektív 
megítélés kérdése?

– Hogy kinek milyen jó film, 
az bizonyos szempontból nyil-
ván szubjektív kategória, általá-
nosságban azonban nyilván sok 
szakmai szempontot figyelembe 
kell venni. A mozgókép 120 éves 
története ma már megköveteli, 
hogy oktassák a film készítésé-
nek és fejlődésének a történe-
tét. Mindenki megítélheti, me-

lyik a kedvenc könyve, melyik 
festő képeit szereti a legjobban, 
és ugyanígy van ez a filmeknél 
is. Mindenkinek lehetnek ked-
vencei, és vannak remekművek, 
olyan filmművészek, akiknek 
az alkotásait illik ismerni. Pont 
úgy, ahogyan Jókai, vagy Má-
rai Sándor regényeit is olvasni 
kell, olvasni illik. A köznevelési 
program része kell, hogy legyen 
a filmklasszikusok megismeré-
se, hiszen ezek a filmek ma már 
ugyanúgy ott vannak a virtuális 
könyvespolcunkon, mint Arany, 
vagy Petőfi, vagy Jókai könyvei.

– A mozik forgalma emelked-
ni látszik és mintha a magyar 
film is a reneszánszát élné. 

– Igen, abszolút magabiztosan 
tudom mondani, hogy a ma-
gyar film sokadik virágkorát éli. 
Az elmúlt három évben három-
szor jelöltek Oscar-díjra magyar 
filmet, ebből kettő nyert is. Sor-
ra nyerték az elmúlt években az 
„A” kategóriás filmfesztiválokat 
és azokat is, amelyek kevésbé hí-

resek vagy tematikus fesztiválok. 
A mecenatúra program 1003 
filmfesztivál-nevezést tud fel-
mutatni és több mint 300 fesz-
tiváldíjjal rendelkeznek már a 
programban támogatott filmek. 
Ez egy óriási szám.

– Milyen módokon lehet eze-
ket a filmeket megismertetni? 

– 2010 után, amikor létrejött 
az új magyar támogatási struk-
túra, ebben a kérdésben is nagy 
előrelépés történt. Több csator-
nán, többfajta formában tud-
nak eljutni dokumentumfilmek, 
ismeretterjesztő, vagy animá-
ciós filmek a nézőkhöz, mint 
korábban. Ráadásul a mi támo-
gatási rendszerünk megköveteli 
a támogatottaktól, hogy orszá-
gos lefedettségű televíziós csa-
tornán mutassák be a műveiket. 
A Nemzeti Audiovizuális Archí-
vumnak köszönhetően, minden 
támogatott film, ami bemuta-
tásra kerül, bekerül egy audio-
vizuális archívumba, amelyek a 
Nava-pontokon elérhetőek. Van 

olyan filmünk, amely 140 ez-
res nézettséget ért el csak azzal, 
hogy múzeumokban, kiállítá-
sokhoz kapcsolódóan vetítették. 

– Mi lehet a jövő útja? Mi 
teheti még ismertebbé a 
film al kotásokat?

– Azon túl, hogy bemutatásra 
kerülnek a televízióban, számta-
lan platformon ösztönözni kell a 
terjedésüket. Ennek természetes 
útja a fesztiválkörút, a magyar 
támogatott tartalmakat ösztö-
nözni kell, hogy a lehetőségükre 
álló online fórumokon is menje-
nek és minél több helyre eljus-
sanak. Mi a pályázati kiírásunk-
ban pozitív elbírálási pontnak 
tekintjük, ha a producer már a 
film elkészítése előtt gondolko-
dik azon, hogyan lehet alternatív 
módon terjeszteni az alkotást. 

– Érezhető az elmúlt idősza-
kon, hogy előretört egy új 
generáció a filmkészítésben?

– Abszolút, Deák Kristóf pél-
dául már egy új generáció tag-
ja, de örömmel említem meg 

 Topolánszky Tamást is, aki ugyan-
azt az utat járta be nálunk, mint 
Kristóf: pályázott hozzánk a Le-
vél Istenhez című rövidfilmmel, 
ami annyira jól sikerült, hogy a 
következő próbálkozása már egy 
televíziós játékfilm lehetett. Ezt el 
is készítette, Curtis címmel, a film 
megnyerte a montreali filmfesz-
tivált. Ha az animációt tekintjük, 
akkor Bucsi Rékát is meg kell em-
lítenünk, ő is itt van a CineFesten. 
A magyar animáció új képviselő-
je, filmjeivel gyakorlatilag végig-
nyerte a világot. 

– Akkor a mecenatúra prog-
ram beváltotta a hozzá-
fűzött reményeket? 

– Törekszünk rá, hogy min-
dig jobb és jobb legyen. Azért va-
gyunk egyébként most Miskol-
con is, hogy megkapjuk azokat a 
visszajelzéseket, amelyeket be tu-
dunk építeni a mecenatúra prog-
ramba. Eddig több mint 1200 fil-
met támogattunk az elmúlt hét 
évben, és a mecenatúrás filmek 
300 fesztiváldíjat kaptak.

Október 1-től, hétfőtől a Joy-
son kérésére módosul néhány 
indulási időpont a 43-as és 
44-es autóbuszok menetrend-
jében. A 43-as autóbusz a Joy-
sontól munkanapokon 18:00 

helyett 18:15-kor, illetve szom-
batonként és vasárnap 14:20 
helyett 14:10-kor indul. A 
Centrumtól hétfőtől csütörtö-
kig 15:09-kor, illetve pénteken 
a 15:24-kor induló 44-es autó-

busz az Auchan Dél áruházat 
érintve a Joysonig közlekedik, 
majd vissza 16:01-kor indul.

A Diósgyőri drukkerek ér-
vényes DVTK szurkolói jegy-
gyel vagy bérlettel ismét té-

rítésmentesen utazhatnak az 
1-es jelzésű autóbuszokon és 
az 1-es villamosokon a DVTK 
– MOL Vidi FC mérkőzés nap-
ján, szeptember 30-án, vasár-
nap 16:00 és 22:00 óra között

„A magyar film a sokadik virágkorát éli”
Beszélgetés Kollarik Tamással, a Magyar Média Mecenatúra Program koordinátorával
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Nem kétséges, Sargentiniék 
szerint a „fészekrakók” által elle-
pett Avas és a vidáman burján-
zó nyomortelepek számítaná-
nak „európainak” – legalábbis 
ez derül ki a jelentés Miskolc-
ról szóló részéből. Ezt (55.pont) 
mindenképpen érdemes elolvas-
nia annak, aki kíváncsi a Sar-
gentini-jelentés valódi módszer-
tanára. Mint cseppben a tenger 
mutatja meg ugyanis mindazt 
a csúsztatást, hazugságot, ösz-
szemosást, elhallgatást, amit a 
jelentés készítői alkalmaztak. 
Talán hangsúlyozni sem kell, 
hogy Miskolcot érintően is a 
rendteremtésre irányuló intéz-
kedésekkel, a Fészekrakó-ügy 
rendezésével, illetve a nyomor-
telep-felszámolásokkal voltak 
problémáik. A valós okokról egy 
szót sem írnak, az egészet oly 
módon tálalják, mintha a vá-
rosvezetés egyszerűen csak ro-
maellenes intézkedéseket akart 
volna hozni. Mintegy unalmá-
ban. (Sargentini: „… Miskolc 
város önkormányzata kény-
szer-kilakoltatásokat hajtott 
végre romákkal szemben…”) 
Kész. Tételesen felsorolják, hány 
jogvédő szervezet lett ennek 
kapcsán ráuszítva Miskolc-
ra, viszont egy szót sem írnak 
a felhalmozott adósságokról, a 
nyomortelepeken uralkodó hi-
giéniai és közbiztonsági állapo-
tokról, a patkányokról, a bűzről, 
szeméthalmokról, a fertőzésve-
szélyről. Arról, hogy ilyen szé-
gyenfoltokat egyetlen fejlődő, 
XXI. századi nagyváros sem 
tűrhet meg.  

Az országos visszhangot ki-
váltó, Fészekrakó-bűncselek-
ménysorozatot (a szokásos ro-
mázás mellett) Sargentiniék 
annyival intézik el, hogy  „…
állítólag jogosulatlanul része-
sültek a Fészekrakó Program 

keretében lakhatási kedvez-
ményekben” 

Hát igen, állítólag. A nem-
zetközileg is párját ritkító, Fé-
szekrakós-csalássorozatban 
több száz ember vett részt és 
azóta jogerős bírósági ítéle-
tek születtek. A fővádlottak 
között szerepelt ügyvéd, sze-
repeltek hitelügyi banktiszt-
viselők, ingatlan-értékbecslők, 
felhajtók, hamis munkáltatói 

igazolást kiállító személyek, 
stb., akik semmiféle valós jö-
vedelemmel, munkaviszony-
nyal nem rendelkező, mély-
szegénységben élő családokat 
költöztettek be az avasi lakó-
telepre 2005 környékén. A vá-
rosrészben csakhamar pokollá 
vált az élet, az ingatlanok elér-
téktelenedtek, a közbiztonság 
soha nem látott mélységekbe 
zuhant. Amikor 2012 körül el-
kezdték az ügyet felgöngyölíte-
ni, összesen 280 embert vádolt 
meg az ügyészség. Vajon el-
képzelhető, hogy Sargentiniék 
minderről nem tudnak? Hogy 
egy szót sem hallottak a tönk-
retett, lelakott társasházakról, 
a „fészekrakók” felhalmozott 
adósságairól, antiszociális vi-
selkedéséről? A több éven át 
tartó büntetőügyről, s a jelen-
legi városvezetés erőfeszítése-
iről, amely a törvények teljes 
betartásával próbálja rend-
be tenni a 2010 előtti időszak 
egyik legneuralgikusabb örök-
ségét? Ennek semmi köze az 
érintettek etnikai hovatarto-

zásához – ha egy lakótelep éle-
tét szervezetten tönkreteszik, 
azt egy felelős városvezetés 
nem nézheti tétlenül. (Szálló-
igévé lett mondás: „Miért nem 
fogadta el az ongai fészekrakós 
roma az emeleti lakást? Mert 
félt a szamara a liftben”. S va-
lószínűleg erre mondta volna 
Hofi, hogy tudják, mi ebben 
a vicc? Az hogy sajnos nem 
vicc!)

Szóval ha Sargentiniék erről 
semmit nem hallottak, az már 
magában is jelzi a jelentés el-
készítésének végtelenül alapos, 
és körültekintő voltát. Ha meg 
tudtak minderről, csak szán-
dékosan nem írták le, mert 
nem egyezett a számukra ki-
adott koncepcióval, az is je-
lez valamit. Nevezetesen azt, 
hogy aljas gazemberek. 

Számukra ez így „európai”. 
Egyszerűen elképesztő az a 
dez információs zuhatag, ma-
nipuláció, amit a háttérha-
talom megbízottai és sajtója 
folytatnak. Fő üzenet: Európa 
alatt az ő szemszögükből ki-
zárólag a földrész nyugati fele 
értendő, szűkebb értelemben 
a brüsszeli politika, illetve az 
Európai Unió mai irányítói. 
Aki esetleg nem ért ezekkel 
egyet, az az ő sugalmazásuk 
szerint nem is akar „Európá-
hoz” tartozni (?!) 

Ami egy jó nagy veretes 
marhaság, viszont sokakat 
megijeszt. Mert hát Európát 
szeretjük, már csak azért is, 

mivel Európa mi vagyunk. 
(Pontosabban mi is Európa 
vagyunk.) Szeretjük a spa-
nyol flamencót, a francia 
borban megcsillanó provan-
ce-i napfényt, a velencei gon-
dolások énekét, Leonardo da 
Vinci és Michelangelo csodá-
latos művészetét, az európai 
kultúra sokszínű örökségét. A 
Sixtus-kápolna lélegzetelállí-
tó freskói számomra Európát 
jelentik - Brüsszel marxista- 
anarchista toleranciabajno-
kai, az eszelős tekintetű Guy 
Verhofstadt, a magát rendsze-
resen isiászba piáló Juncker, 
vagy az értékrendjével meg-
hasonlott, begyógyult szemű 
Merkel viszont nagyon nem. 

Szerintem valamennyien 
énekeltük már behunyt szem-
mel, feltett kézzel ringatóz-
va, koncerthangulatban Var-
ga Miklós slágerét: „Ezért értsd 
meg, szeretem őt, /A vén Euró-
pát, a büszke nőt!” S akkor most 
képzeljük el Judith Sargentinit, 
vagy a migránsokkal szelfizge-
tő Angela Merkelt. Ők lennének 
Európa? Róluk énekeltük Varga 
Miklóssal, hogy „Ölén a szere-
lem minden öröme hívogat,/ 
Arcában látod az arcodat”?

No, engem ugyan hívogathat. 
Én Michelangelo Ádám terem-
tése c. alkotásában, az európai 
keresztény kultúra értékeiben 
szeretném látni az arcomat, 
nem pedig Angela Merkel wil-
kommenskulturba kövült fi-
zimiskájában. A jövő májusi 
EP-választások után valószínű-
leg Brüsszelben is helyükre ke-
rülnek majd a dolgok („A sötét 
felhő végre mind aludni tér”), s 
végre felszabadultan énekelhet-
jük, együtt: „Nagyon kérlek, be-
csüld meg őt,/ A vén Európát, a 
gyönyörű nőt!”

SZEPESI SÁNDOR

SARGENTINIÉK 
„EURÓPAI”  

FÉSZEKRAKÓI

A szerkesztőtől SZENT GELLÉRT-DÍJ

Módosulnak az indulási időpontok

Szeptember 30-án, Szentírás 
vasárnapján 17 órától a Mis-
kolc Televízió Hívőszó című 
műsorában az Isteni Ige jezsui-
ta templom 11 órától kezdődő, 
búcsúi szentmiséjét közvetí-
tik, felvételről. Bemutatja: Rigó 
Jenő plébános Szentbeszédet 
mond: Tyukodi Attila görög 
katolikus parókus.

Az avasi Ige templomának 
búcsúja előtt, 29-én, szom-
baton 9 órakor kezdődik az 
egyházközségek napja (fő-
zőverseny, könyvvásár, Do-
minó Duó, játékok, versek, 
rajzverseny stb.). Október a 
rózsafüzér hónapja, minden 
templomban a meghirdetett 
időpontban imádkozzák a ró-
zsafüzért. Október 5-e Szent 
Ferenc ünnepe. A minorita 
templomban 4-én, csütörtö-
kön lesz az úgynevezett tran-

zitus, vagyis a szent lelkének 
e világból az Atya dicsőségé-
be való átmeneteléről, boldog 
haláláról való megemlékezés. 
Pénteken a 18 órai szentmi-
se előtt 5.40-kor vecsernye. 
A görömbölyi görög katoli-
kus templom felszentelésének 
150. évfordulóján, október 
7-én, vasárnap, a 10.30 órakor 
kezdődő Szent Liturgián ün-
neplik a templombúcsút, me-
lyen Orosz Atanáz megyés-
püspök állandó diakónussá 
szenteli Dorcsinec Lászlót. 
Előtte, pénteken és szomba-
ton 17 órától lelkigyakorla-
tot tart Kiss Attila sajópálfalai 
parókus. Szeptember 20-án 
elhunyt Aszalós Sándor mi-
norita szerzetes. Gyásszer-
tartása október 2-án 15.00 
órakor lesz a minorita temp-
lomban.

EGYHÁZI HÍREK



Szeptember 21-én este tar-
tották a 15. Jameson Cine-
Fest Miskolci Nemzetközi 
Filmfesztivál záróünnepsé-
gét a Művészetek Házában. 

Ósszesen 38 országból ér-
keztek alkotások: 10 nap alatt 
150 vetítést tartottak. Ezek kö-
zül 71 film a versenyprogram 
része volt, 19 pedig a nagyjá-
tékfilmes versenyprogram ré-
szét képezte. Az előzetes szá-
mítások szerint, idén mintegy 
25 ezer néző látogatott el a 15. 
Jameson CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivál tíz-
napos programjára.

Krucsainé Herter Anikó, kul-
turális kapcsolatokért és fejlesz-
tésekért felelős helyettes állam-
titkár beszédében arról szólt, 
hogy a CineFest a szakma nem-
zetközileg is elismert ünnepévé 
vált. – A film az, ami mindenki 
számára könnyen, számos fe-
lületen, akár televízióban, mo-
zikban, közösségi filmvetítések 
alkalmával is elérhető. Ugyan-
akkor érthető és közérthető, a 
mozgókép tehát óriási szellemi 
erőt jelent. Gondolkodásmó-

dot, életmódot befolyásolhat, 
akár tudatot is formál, ezért a 
filmkészítőkre hatalmas felelős-
ség hárul – emelte ki a helyettes 
államtitkár.

Kiss János alpolgármester 
ünnepi beszédében úgy fogal-
mazott, ez a kilenc nap egy-
szerre volt látható és láthatat-
lan ünnep. – A látható ünnep 
a vetítőtermekben zajlott, ahol 
megállás nélkül peregtek a 
film kockák és számos kiegé-
szítő kulturális rendezvény szí-
nesítette a fesztivált. Nagynevű 
vendégek sétáltak Miskolc ut-

cáin, nagynevű elődöket idéz-
tünk meg, szinte tapinthat-
tuk a kultúrát. Mindeközben 
azonban zajlott egy láthatat-
lan ünnep is, a lélek ünnepe. 
A fesztivál ideje alatt mintegy 
huszonötezer szék várta a ven-
dégeket, és egy-egy nap után 
több ezer miskolci állhatott 

meg egy kis időre, hogy a mi-
nőségi filmek által kapott él-
ményeket érzelmekké alakítsa 
a lelkében és hagyja, hogy az 
érzelmekből ünnep legyen – 
hangoztatta az alpolgármester. 
– Minden nap egy újabb lépés 

volt azon az úton, aminek so-
rán Miskolc egy új kulturális 
karaktert rajzol magáról. Bi-
zonyságtételt arról, hogy ez a 
város érti és szereti az igényes 
kultúrát, kész rá áldozni is és 
büszke, amikor a vendégeivel 
együtt örülhet és ünnepelhet. 
Kívánom, hogy ez a közös kul-
turális utazásunk még sokáig 
folytatódjon, várunk minden-
kit vissza jövőre is, a tizenhato-
dik Cinefest Filmfesztiválon – 
zárta szavait az alpolgármester.

A fesztivál Életműdíját idén 
Hildebrand István, a magyar 
filmművészet egyik legjelen-
tősebb operatőre vehette át. Ő 
fényképezte az 1960-as, ’70-es, 
’80-as évek leglátványosabb 
produkcióit. Keleti Márton és 
Várkonyi Zoltán alkotótársa-

ként többek között olyan sok-
milliós nézettségű sikerfil-
meket jegyez, mint a Kőszívű 
ember fiai, az Egy magyar ná-
bob, a Kárpáthy Zoltán. Olyan 
népszerű európai TV-soroza-
tok operatőre is volt, mint a 
Sztrogoff Mihály, utolsó előtti 
munkája pedig egy korszakos 

remekmű: Bódy Gábor: Psyché 
című filmje volt. – Amit akar-
tam mondani, azt elmondtam 
a vásznon, egy életen át. Ami 
pedig kimaradt, azt majd el-
mondják a mostani fiúk és lá-
nyok – fogalmazott a 90 éves 
operatőr.

MUNTYÁN BERNADETT

VÉGET ÉRT A CINEFEST

A miskolci evangélikus 
Luther Kórus is fellépett 
nemrégiben a Marosvá-
sárhelyi Kultúrpalotában 
tartott gálaesten, ahol a he-
lyi evangélikus gyülekezet 
ünnepelte fennállásának 
kétszázadik évfordulóját. 
A tagoknak Soltész Mik-
lós államtitkár gratulált a 
színvonalas előadáshoz.

Az evangélikus egyház 
a Luther Márton által el-
indított reformáció idején 
alakult, először Németor-
szágban a 16. században. 
Romániában két egyházi 
szervezetük van: a Románi-
ai Ágostai Hitvallású Evan-
gélikus Egyház (a szászok 
egyháza) Nagyszeben köz-
ponttal, és a Romániai Evan-
gélikus – Lutheránus Egy-
ház kolozsvári központtal.

A marosvásárhelyi luther-
ánusok gyülekezetét 1818 
szeptemberében alapították, 
akkor még csak negyven 
szász és magyar családfő-
vel, mára a közösség három-
százharmincöt főre bővült. 
A gyülekezett kétszáz éves 
fennállását háromnapos 
rendezvénnyel ünnepelték 
meg nemrégiben, a gálaes-
ten a helyi énekkar és Mol-
nár Tünde orgonaművész 

mellett fellépett a miskolci 
evangélikus Luther Kórus 
is. A rendezvényen beszé-
det mondott Soltész Miklós 
államtitkár, Kelemen Hunor, 
az RMDSZ elnöke, Adorjáni 
Dezső Zoltán püspök és Tóth 
László főkonzul.

Sándor Frigyes, a mis-
kolci Belvárosi evangélikus 
templom lelkésze elmond-
ta, óriási megtiszteltetés 
volt részt venni egy ilyen 
nagyszabású ünnepségen. 
– Egy közösség életében na-
gyon sokat számít, ha hosz-
szú múltra tekinthet vissza. 
Az erdélyiek számára is na-
gyon jelentős ez a rendez-
vény, főleg egy olyan közeg-
ben, amiben ők élnek, más 
népek tengerében – mond-
ta a lelkész, aki a fellépés 
előtt és után is számos hely-
szín történelmi hátterével 
megismertette a kórust. El-

mondta például, hol van az 
a kő, amire Dávid Ferenc állt, 
az unitárius tanokat hirdet-
te, és hogy kik nyugszanak 
a házsongárdi temetőben. 
Kolozsvárott megtekintet-
ték a főtéri Mátyás szobrot, 
jártak a tordai sóbányában 
és hasadéknál, a láthatták 
forrásvíznél mosni a to-
rockói asszonyokat és be-
énekelhették a nagyváradi 
Római katolikus püspöki 
templomot.

– Ahogy bementünk az 
egyik templomba, már ül-
tek bent magyarok. Gyor-
san összeálltunk énekelni, 
ahogy szoktunk és láttuk, 
ahogy egyikük arcán mind-
két oldalt folyik a könny. 
Ezt látva mi is meghatód-
tunk – mondta el Halmainé 
Ujvári Mária, a kórus karna-
gya

RÉPÁSSY OLÍVIA

„Ez a kilenc nap egyszerre volt  
látható és láthatatlan ünnep”
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Erdélyben a miskolci énekkar

Hildebrand István vehette át a fesztivál Életműdíját

A Magyar animáció ifjú tehetsége:  
Bucsi Réka, Dargay Attila özvegyével

A Legjobb magyar kisjáték- és animációs film:  
Last Call, rendezője Kiss Hajni

A Legjobb kisjátékfilm: Végső tiszteletadás, 
rendezője Reut Dagbar Agami

A DÍJAZOTTAK: 
Pressburger Imre díj: A bűnös / Den skyldige / The Guilty, 
Rendező: Gustav Möller | Zukor Adolf díj: Ok-okozat / Pos-
ledice / Consequnces, Rendező: Darko Štante | A Nemzetkö-
zi Nagyjátékfilmes Zsűri különdíjasai: Napszállta / Sunset, 
Rendező: Nemes Jeles László; A néma forradalom / Das schwi-
gende Klassenzimmer / The silent revolution, Rendező: Lars 
Karume | Legjobb kisjátékfilm: Végső tiszteletadás / Last res-
pect, Rendező: Reut Dagbar Agami | CineNewWave kategó-
ria különdíja, Legjobb magyar kisjáték- és animációs film: 
Last Call, Rendező: Kiss Hajni | Dargay Attila díj – A Ma-
gyar animáció ifjú tehetsége: Bucsi Réka | Kisjátékfilmes zsű-
ri különdíja: Egy igazi férfi sosem sír / Los Hombres de ver-
dad no lloran / Real men don’t cry, Rendező: Luca Castán | 
Filmművészeti munkásságáért kapott elismerést: Yuji Oku-
moto, A legmélyebb pont / Ultra low szereplője. | Art Mozik 
Nemzetközi Szövetség (CICAE) díja: Ok-okozat / Posledice / 
Consequences, Rendező: Danko Štante | Nemzetközi Ökume-
nikus Zsűri díja: A Bűnös / den Skyldige / The Guilty, Rende-
ző: Gustav Möller | FIPRESCI, a Filmkritikusok Nemzetközi 
Szövetségének díja: Ne hagyj nyomot! / Leave no trace, Ren-
dező: Debra Granik | Közönségdíj: Heavy túra / Hevi Reissu / 
Heavy trip, Rendező: Juuso Laatio, Jukka Vidgren

Nyolcvan pedagógus vehe-
tett át elismerést a napok-
ban, a Miskolci Tankerüle-
ti Központ ünnepségén, a 
Diósgyőri Gimnáziumban. 
Huszonhatan Miniszter 
Elismerő Oklevelet kaptak, 
ötvennégyen pedig Pedagó-
gus Szolgálati Emlékérem 
elismerésben részesültek. 

László István, a Miskolci 
Tankerületi Központ igaz-
gatója köszöntőjében örö-
mét fejezte ki, hogy a Mis-
kolci Tankerület olyan sok 
nívós szakmai munkát vég-
ző pedagógussal rendelke-
zik, hogy külön eseményt 
kell szervezni számukra – az 
év végi pedagógus napon túl 
–, ahol átadhatják ezeket az 
elismeréseket. – Tudjuk, lát-

juk és értékeljük pedagógu-
saink önzetlen és kiemelke-
dő munkáját – hangoztatta a 
tankerületi igazgató.

Jakab Nóra, a Miskolci 
Egyetem oktatásfejlesztési és 
minőségbiztosítási rektorhe-
lyettese beszédében a peda-
gógusok életpályáját méltatta. 
– Pedagógusnak lenni szolgá-
lat, hivatás – mondta el. – A 
pedagógus mindig, minden 

nap, minden órában, minden 
helyen pedagógus – emelte ki 
Jakab Nóra. Mint mondta, pél-
daként állnak gyermekeink 
előtt ezek az emberek, akiknek 
a hivatását a tanítványaik irán-
ti szeretet teszi még különlege-
sebbé. – A Miskolci Egyetem-
nek csak akkor van jövője, ha 
ilyen pedagógusok dolgoznak 
a köznevelésben – zárta szava-
it a rektorhelyettes. 

„Pedagógusnak lenni szolgálat, hivatás”

MINISZTERI ELISMERÉSEK



Idén is nagy érdeklődés 
mellett rendezték meg lap-
zártánk után, péntek este 
a miskolci időseknek szóló 
Salkaházi-programsoro-
zat egyik legnépszerűbb 
rendezvényét, az immár 
hagyományosnak számító 
szüreti mulatságot, batyus-
bált a Generali Arénában.

A jó hangulatról ezúttal is 
közismert előadók, garan-
tált hangulatfelelősök gon-
doskodtak. Színpadra lépett 
slágereivel az egykori Korál 
együttes vezetője, énekese, 
Balázs Fecó, a Salkaházi-ren-
dezvények népszerű előadó-
ja, házigazdája, Karcagi Nagy 
Zoltán és Andy, de természe-
tesen nem hiányozhatott a 
mulatós zene egyik legismer-
tebb hazai sztárja, a Dupla 
Kávé sem.

A mindig nagy sikerű, jó 
hangulatú mulatság helyszí-
ne most is zsúfolásig megtelt, 

az ország legnagyobb szép-
korú közössége ezúttal is bir-
tokba vette a spotcsarnokot, 
hogy kellemes társaságban, 
jó zene, étel és itóka mellett, 
együtt töltsön néhány gon-
dűző, feledhetetlen órát. 

A Salkaházi Sára program 
2014-ben indult. Miskolcon 
az országban elsőként, és az-
óta is egyedülálló módon fo-
galmazódott meg a gondo-
lat, hogy a városvezetés ilyen 
módon köszönje meg azok 
munkáját, akik egy életen 
át dolgoztak Miskolcért. A 
programhoz csatlakozó mis-

kolci nyugdíjasok számára 
évente tízezer forintos támo-
gatást folyósítanak, emellett 
egyre bővülnek azok a szó-
rakoztató, közösségi progra-
mok is, amelyeket számukra 
szerveznek. A kínálat folya-
matosan fejlődött, színese-
dett az esztendők során: az 
évszakokhoz kötött zenés 
rendezvények, baráti talál-
kozók, napjainkra színházi 
előadásokkal, filmvetítések-
kel, irodalmi estekkel, bővül-
tek. Ma már egész esztendőre 
szóló programsorozatról be-
szélhetünk a Salkaházi Sára 
program kapcsán.

A színházi előadások, ze-
nés rendezvények mindig telt 
házasak, hagyományosan ha-
talmas siker a szüreti bál, s a 
szépkorúak kívánságára ki-
rándulóvonatokat is elindí-
tottak. Az elmúlt évben két 
újabb kezdeményezés is út-
jára indult: ősszel Salkaházi 
mozi klubbal, december vé-
gén pedig egy előszilveszteri 
mulatsággal várták a szépko-
rúakat. (Fotók: MiNap-archív)

Péntek este úgy éreztem, mintha a CineFest, az Avasi Boran-
golás és a Gasztro Placc közös gyermekével találkoztam vol-
na a belváros „hegyoldalán”. Az Avasi Kvaterka megörökölte 
a CineFesttől a filmes világ kimeríthetetlen témáit, a Boran-
golástól az Avasi pincesor elapadhatatlan borait, a Gasztro 
Placctól pedig az ínycsiklandozó falatokat.

A CineFest már jóval túl-
mutat egy filmes programon. 
Megannyi színes, érdekes, kü-
lönleges program társult idén 
is a fesztivál kínálatához: meg-
látogathattuk Miskolc első 
moziját, kertmozizhattunk a 
Vigadóban, péntek este pedig 
kvaterkázhattunk a kedvenc 
boros helyünkön a városban.

A miskolci gasztronómia szí-
ne-java felsorakozott az avasi 
borospincék kanyargós útvona-

lán. A Világbéke természetesen 
egy pizzával „vonult ki” a placc-
ra: – Fatüzelésű kemencében ké-
szítjük el a pizzánkat. Friss var-
gánya feltétet kap – amely most 
érkezett Zemplénből – erre pe-
dig érlelt sonka és burrata sajt ke-
rül. Egy szilvás, pisztáciás, karda-
momos panna cottát is hoztunk, 
valamint házi málnaszörpöt, ami 
nagy kedvence a miskolciaknak 
– sorolta Dudás Szabolcs. 

Felfelé igyekezve a Borta-
nya irányába a zip’s brewhouse 
zenei és gasztronómiai vilá-
gába csöppenhettünk. Pata-
ky Péter, séf elárulta, ezúttal 
az ételek terén is a mozira he-
lyezte a hangsúlyt. – Mivel pe-
dig a mozi a lényeg, hoztunk 
egy cheddar sajtkrémmel töl-
tött pogácsát, úgynevezett ra-
gacsos csirkeszárnyat – ami 
popcornban van megforgatva 
– és whiskys barbecue szószt 

adunk hozzá. Van nachosban 
panírozott sertéspofa is, ehhez 
sörös salsa szószt kínálunk – 
mondta el. Akik pedig a zip’s 
brewhouse-nál degusztációt 
vásároltak, kedvezményesen 
egy hajvágásra, vagy szakáll-
igazításra is beülhettek Har-
kály Noémi borbély székébe.

A miskolciakat most is szép 
számmal csábította a hely-
színre a sok különleges étek, 
és a jó hangulat. – Szeretünk 
itt sétálni a macskaköveken a 
nyitott pincék között, nagyon 
hangulatos. Kedvesek a ven-
déglátósok is, nagyon sok fi-
nomsággal készültek – fogal-
mazott Boskó Zsuzsa. Mint 
mondta, jókat esznek, isznak, 
beszélgetnek, jól érzik ma-
gukat. – Nagyon finomak az 
ételek – lelkendezett Magyar 
Zsuzsa –, nekem az avalonos 
csokis kenyér ízlett eddig a 
legjobban, de még kóstolga-
tunk tovább. Az Avalon Ris-
torante más finomsággal is 

készült, Szepesi Gábor, kreatív 
séf, épp egy bruscetta váloga-
tást készített, amikor megta-
láltuk a pincesoron az Avalon 
„sátrát”. – Házi kenyérből ké-
szítjük a válogatást, amely-
ből az egyik padlizsánkrémes 
tapenade-t kap – ez fekete 
olivabogyó pástétom, fran-
cia specialitás, amihez egy kis 
szardella pasztát tettünk. Egy 
másikra pikáns oldalas kerül, 
ami egy enyhén csípős szószt 
kap majd. Van vargányás is, 
amit füstölt kacsamellel tála-
lunk – részletezte a séf a brus-
cetta válogatást. Emellett volt 
kecskesajt-krémes, sült ká-

pia paprikával, aszalt fügével, 
volt kecskesajtos sárga curry 
paszta, amihez algát és mari-
nált lilahagymát adtak és kok-
télparadicsomos bruscetta is, 
amire mozarella sajtot tettek. 

A tökéletes helyszín meg-
volt, a kimeríthetetlen filmes 
téma pipa, a gasztronómiai kí-
nálat felülmúlhatatlan, az ava-
si borkínálat pedig páratlan – 
kell ennél több? Az első Avasi 
Kvaterka remekül debütált, 
mindent teljesített, amit ettől a 
kötetlen, borocskás, falatozós, 
langyos őszi estétől csak vár-
hattunk. A város látképe pe-
dig… önmagáért beszél.

Avasi kvaterka
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Tökéletes helyszín,  
felülmúlhatatlan kínálat

A miskolci főutca és a város 
közterei után, mostantól a 
Balázs Győző Református 
Gimnázium belső tere-
it, udvarait is Szelekovsz-
ky Magdolna iparművész 
kerámia ülőkövei díszítik. 
A színeikben, formáikban, 
hangulatukban a gyermekek 
lelkivilágához igazodó ut-
cabútorokat péntek délután 
adták át. 

Szelekovszky Magdolna ér-
deklődésünkre elmondta, 
örömmel fogadta az iskola ve-
zetőjétől kapott felkérést, már 
csak azért is, mert a visszajelzé-
sek azt mutatták, a gyermekek 
kedvelik leginkább a közterekre 
kihelyezett ülőköveket.

– Az állatfigurák ragadják 
meg leginkább a fantáziájukat. 
Szerettem volna a természet 
színeit is visszahozni, amelyek 
nem harsányak, kellemesek a 
szemnek. A kövek – ahogy a 
gimnáziumba járó diákok is – 
különböző nagyságúak, a ter-
mészetes formákat 
követik, leginkább 
talán egy csiszolt, 
lapos kavicsra ha-
sonlítanak. Ha le-
ülünk rájuk, kicsit 
megnyugodha-
tunk – mondta 
el az iparművész. 
Hozzátette: a Ba-
lázs Győző gim-
názium vezetője 
nagyon odafigyel 

az inspiratív, szép környezetre. 
További terveik között szerepel 
egy csobogó felállítása, emellett 
kerámialámpákkal is szeretnék 
majd feldobni a délutáni, kora 
esti foglalkozásokat.

Az alkotásokat Sziráki Szűcs 
Gábor igazgató adta át. Mint 
mondta, az iskola művészeti 
képzéséhez, de hangulatához 
is kitűnően passzolnak az ülő-
kövek. Fontosnak tartják, hogy 
az épületben legyenek pihenő-
helyek, ahol a diákok le tudnak 
ülni, el tudnak csendesedni egy 

rövid időre. Az ülőkövek szí-
neikben, formáikban, hangula-
tukban is illeszkednek az iskola 
mediterrán belső környezetébe.

– Ezek varázskövek. Ha le-
ültök rájuk, jobban meg fogjá-
tok érteni Adyt, József Attilát 
– hangoztatta a diákok fordul-
va Sziráki Szűcs Gábor. – Bár-
mikor megtalálhattok itt egy 
szeretetteljes érzést, egy verset, 
egy boldog pillanatot. Egyszó-
val érzelmi hullámokat élhettek 
át ezeken az ülőköveken. Biztos 
vagyok benne, hogy rengeteg 

élményt, kedves 
pillanatot szerez-
nek majd nektek 
– zárta szavait az 
igazgató. 

Szelekovszky 
Magdolna azt kí-
vánta a fiatalok-
nak, hogy nagy 
örömmel használ-
ják az ülőköveket, 
teljen bennük sok 
gyönyörűségük. 

NAGY SIKERŰ SALKAHÁZI 
SZÜRETI BÁL 

Kerámia ülőkövek   
a református gimnáziumban

Szelekovszky Magdolna:  
„Ha leülünk ezekre a kövekre,  
kicsit megnyugodhatunk”
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MISKOLCI ELADÓ  
INGATLANOK

A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési  
eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás)  

útján történő értékesítésre meghirdeti 2018. október 12-i 
beadási határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu

honlapon, a Miskolc, Széchenyi u. 60. sz. alatt található  
ügyfélszolgálati irodában, valamint a 70/466-4399  
és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető. 

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Arany J. u. 4. fszt., iroda, 
6942/17/A/13 hrsz. 209 38 000 000

Uitz B. u. 1. fszt., üzlet, 
6942/14/A/28 hrsz. 180 33 000 000

Hatvanötösök útja  
3. lakóház, udvar (társasház)  

4117/A/1 – 4117/A/5 hrsz.
1130 18 800 000

Vasgyári u. 7. lakóház, udvar, 
egyéb épület, 21863 hrsz. 1351 20 000 000

Apróhirdetés
Mosolygós segítség a ma-
mának, ha tapasztalt anyu-
kától kap segítséget. Ön-
kénteseket keres az Otthon 
Segítünk Alapítvány. Jelent-
kezni a 30/905-8113 számon 
lehet.
Álláslehetőség Miskolcon! 
Fodrász, boltieladó, vendég-
látóeladó és üzletvezetői ké-
pesítéssel rendelkező sze-
mélyt keresünk. Telefon: 
30/935-1963.
Szőnyeg és kárpittisztí-
tás! Minden típusú padló-
szőnyeg, bútorkárpit, helyszí-
ni tisztítása gyors száradási 
idővel. Szőnyegtisztítás ho-
zom-viszem szolgáltatással. 
Tel.: 70/320-3483 www.tiszti-
tomiskolc.hu
KARATE GÖRÖMBÖLYÖN 
2018. 09. 17-től minden hét-
főn és csütörtökön 18 órától a 
Görömbölyi Művelődési Ház-
ban. Négy éves kortól, kezdő-
ket és haladókat egyaránt vá-
runk. Tel.: 06-20/460-6775.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 65 900 Ft-tól, továbbá 
nyílászárók (műanyag, fa, alu-
mínium), garázskapuk cseréje 
óriási kedvezménnyel, teljes-
körű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.alu-
port.hupont.hu, bemutatóte-
rem: Miskolc, Bükk áruház I. 
emelet. Nyitva: h-p: 9–14 órá-
ig, szo: 9–12 óráig.
Nem italozó, önállóan dol-
gozni tudó ácsot és korábban 
ács mellett dolgozó segéd-
munkást keresek Miskolc és 
környékére, nem csak tetőn 
végzendő munkákra. Tel.: 06-
20/460-6775.

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

Az akció érvényes: 2018. 09. 29-től 2018. 10. 05-ig. 
Zendium fogkrém, 75 ml, (felnőtt, gyerek) 1199 Ft-ról 999 Ft
Vanish folteltávolító+fehérítő por, 2 l+665 g 2999 Ft
Palmolive sampon, 350 ml, 1568 Ft/l 549 Ft
Dove testápló, 400 ml, 2498 Ft/l 999 Ft
Lenor öblítő, duo pack, 2x1360 ml  1399 Ft
Head & shoulders korp. ell., hajkrém, 1596 Ft/l 399 Ft
Cif folyékony súroló, 500 ml, 998 Ft/l 499 Ft
Bio Kill rovarirtó permet, 200 ml 1199 Ft
Ajax általános felmosó (minden illat), 1 l 549 Ft
Vanish folteltávolító (színes, fehér), 1 l 799 Ft  
Bref power aktív, WC-blokk tisztító, 2x50 g 699 Ft
Perlux folteltávolító, 1 l 449 Ft
Silan textil öblítő, 1850 ml, 540 Ft/l 999 Ft

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

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

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

Első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

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.: 06-70/320-8227/210 mellék E-mail: info@mikom.hu



Kovács József, a mindszenti templom új káplánja a Dunántúlon 
született. Papi életének Miskolc a második állomása, koráb-
ban négy évet Jászapátiban töltött. Mint beszélgetésünkkor el-
mondta, életkorából adódóan az internet világára is nyitott, de 
a személyes találkozásokat mindennél többre értékeli.

Kovács József 1983-ban szü-
letett a Győr-Moson-Sopron 
megyei Mihályiban, majd Ka-
puváron járt középiskolába. 
Teológiát Győrött és Egerben 
tanult, 2014-ben szentelték 
pappá. Mint fogalmazott, arra 
próbálja berendezni életét, 
hogy visszavezesse az embere-
ket a keresztény kultúrához. – 
A huszonegyedik század nem-
csak az emberek egymástól 
való eltávolodását hozta, ha-
nem a hittől való eltávolodást 
is. Pedig a hit egy óriási aján-

dék, hiszen gondoljunk csak 
bele, milyen jó hinni, mikor 
valami tragédia ér bennünket! 
– hangoztatta. – Szeretném 
elérni, hogy akár a szentmi-
séken, szertartásokon tartott 
beszédeim által, akár egy hét-
köznapi beszélgetésen keresz-
tül, azokat is megszólíthassam, 
akik nem járnak templomba.

Mint mondta, a közössé-
gi hálót is használja, és bi-
zony nem egyszer előfordult 
már, hogy idegenek ott vették 
fel vele a kapcsolatot, pusztán 

azért, mert könnyebb volt szá-
mukra arc nélkül feltenni az 
első kérdést a hitről. - Később 
persze találkoztunk személye-
sen is és akkor már a virtuali-
tástól független párbeszéd ala-
kult közöttünk – mondta el a 
káplán, aki jónak, hasznosnak 
tartja a Mindszenti Plébánia 
honlapját és Facebook-cso-
portját is.

Kovács József Jászapátiban 
iskolalelkész volt általános és 
középiskolások között, ahol 
igazi barátságokat alakított ki a 
fiatalokkal. – Miskolcon most 
először járok, de az elmúlt idő-
szakban azt tapasztaltam, hogy 
a hitélet szempontjából sokkal 
jobb az itteni közösség, mint 
a Jászságban. Ott az a mondás 
igaz, hogy nagy templom kevés 
lélekkel, itt ennek ellentéte igaz. 
A Vörösmarty Katolikus Általá-
nos Iskola és Óvoda iskolalel-
készeként a miskolci fiatalok-
kal is napi kapcsolatban leszek. 
Szeretném megszólítani a gye-
rekeket és a felnőtteket is – ösz-
szegezte célkitűzéseit a mind-
szenti templom új káplánja. 

RÉPÁSSY OLÍVIA

A hét elején meghívás érkezett 
Kriza Ákos polgármestertől a 
diósgyőri szurkolók felé, hogy 
beszélgessenek a klub jelenle-
gi helyzetéről. Miskolc polgár-
mestere azt kérte, olyan társa-
ság jelenjen meg, amely lefedi 
az összes szurkolói réteget.

A megbeszélésen a szerve-
zett csoportok képviselői, a 
napos oldal és a női szurkolói 
csoportok tagjai, valamint az 
amigeleken.hu szurkolói por-
tál képviseletében Emődi Zol-
tán vett részt. A beszélgetés 

elején megvitatták a csapat je-
lenlegi helyzetét és az elmúlt 
évek vesszőfutását. Mint kide-
rült, Kriza Ákos polgármester 
és Kiss János alpolgármester is 
elégedetlen a csapat teljesítmé-
nyével, csakúgy, mint a szurko-
lók. - Ezután érkezett a megle-

pő felajánlás a város részéről, 
hogy a szurkolói egyesület két 
százalékos tulajdonrészhez 
juthat. Ez sokkal nagyobb rá-
látást biztosíthat a szurkolók 
számára a klub működésére az 
eddigieknél. Németországban 

és a világon nagyon sok klub 
működik így, de hazánkban 
egyedülálló ez a kezdeménye-
zés. Természetesen, ez a lehe-
tőség a többségi tulajdonosnak 
is adott és ezzel felhatalmazná 
a két tulajdonos a szurkolókat 
a klub jövőjének befolyásolá-
sára. Az egyesület meg fogja 
vitatni ezt a lehetőséget és na-
pokon belül választ ad az aján-
latra. Mindenki bizakodóan 
hagyta el a tárgyalótermet – 
írta az amigeleken.hu.

Válságban a diósgyőri foci, tulajdonrészt  
kaphatnak a szurkolók
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„A hit egy óriási ajándék”
Beszélgetés a mindszenti templom új káplánjával

A Joyson Safety Systems 
miskolci vállalatának dol-
gozói boldogan tettek 
eleget a Mentőöv Gyer-
mekeinkért Alapítvány fel-
kérésének, ezért augusztus 
17-én megtartottuk az első 
Joyson önkéntes napunkat. 
Ezen a napon közel 20 kol-
légánk részvételével egy 
tevékeny napot töltöttünk 
a Boldogkőváraljai Fogya-
tékosok Otthonában.

Boldogkőváralja neveze-
tessége az 1786-ban barokk 
stílusban épült Péchy-Zichy 
kastély. A több hektáros park-
ban elhelyezkedő intézmény 
jelenleg egészségügyi gyer-
mekotthonként működik és 
jelenleg több, mint 110 kis la-
kója van.

Az önkéntes nap ideje alatt 
kollégáink külső és belső fel-
újítási munkákban vettek 
részt. Az otthon belső részé-
ben egy lakószoba mennye-
zete, valamint ablakai és radi-
átorai kaptak friss színt, míg az 
udvaron tevékenykedő mun-

katársaink az épületet körül-
vevő angol parkot és annak 
növényeit gondozták, terepet 
rendeztek. 

A jó hangulat garantált volt 
a gyönyörű környezetben, és 
a hosszú nap után a csapat 
kellemesen jóleső fáradtság-
gal tért haza a szorgos munka 
után. 

A szervezők nevében Var-
ga Istvánné intézményveze-
tő asszony háláját fejezte ki 
az önkéntesek munkájáért. 
„Mindenki tette a dolgát elhi-
vatottan, szakértelemmel, de 
mosolyogva. Bízunk benne, 
hogy a jövőben is számítha-

tunk a segítségükre!” – mond-
ta el az intézmény vezetője. 

A Joysonnál hiszünk ab-
ban, hogy a segítség min-
den formában óriási érték, és 
ha szívből jön, akkor igazán 
felbecsülhetetlen. Épp ezért 
arra törekszünk, hogy a jövő-
ben cégünknél hagyománya 
legyen az önkéntességnek, 
mint társadalmi felelősségvál-
lalásnak és célunk, hogy egyre 
növekvő létszámú önkéntes 
csapattal tegyünk még több 
jót és hasznosat a térségben. 

Az első Joyson önkéntes nap 
Boldogkőváralján

Hirdetés

Kriza Ákos polgármester közleménye
A diósgyőri labdarúgás helyzetéről – javaslat a válság megoldására

A mindannyiunk által nagyon várt 
DVTK stadionavató napján lezajlott szur-
kolói tüntetés már jelezte, hogy a magyar 
vidék legnagyobb szurkolótábora mélysé-
gesen elégedetlen az NB I-es labdarúgóink 
teljesítményével.

Az elmúlt két bajnoki idényben hajszálon 
múlt a csapat kiesése. A mostani bajnoki for-
dulókban, ha lehet, még tovább nőtt a druk-
kerek csalódottsága. Annak ellenére alakult 
ki ez a helyzet, hogy a diósgyőri labdarúgás-
ban, az állami sportfinanszírozás következ-
ményeképpen, eddig soha nem látott infra-
strukturális fejlesztések valósultak meg.

Az is kimondható, hogy a diósgyőri 
labdarúgás önkormányzati támogatá-
sa, hosszú esztendők óta, országos szinten 
is kiemelkedő, kiszámítható és garantált. 
Ugyanakkor a klubot tulajdonló gazda-
sági társaság döntéshozatali rendszere a 
kizárólagosságon alapul. A gazdasági-tár-

sasági döntéseket megalapozó informáci-
ók fölött csak a többségi tulajdonos, vagy a 
többségi tulajdonos éppen aktuális megbí-
zottja rendelkezik.

E miatt szinte feltárhatatlan a szurkolók 
számára is, hogy a diósgyőri foci sport-szak-
mai vezetése miért került 2018 őszére ilyen 
állapotba? A válság tényei: hét esztendő 
alatt, Diósgyőrben majd 8 ezerről, kevesebb, 
mint a felére esett az átlag nézőszám. Az NB 
I. legolcsóbb játékoskerete lett 2018-ra a mi-
énk, úgy, hogy közben hét esztendő alatt, 12 
edző fordult meg a diósgyőri kispadon…

A közfelháborodást előidéző „teljesít-
mény” okait kutatva, felelős vezetőként, 
olyan település polgármestereként, ahol 
esztendők óta jelentős közpénzeket ál-
dozunk a labdarúgásra, még a legutóbbi 
időkben is kezdeményeztem tárgyalásokat 
a klub főtulajdonosával. Még csak válaszra 
sem méltattak.

Mindezek után, az átláthatóság, a kö-
zösségi érdekek védelme érdekében, a va-
lódi klub tulajdonosokhoz, a diósgyőri 
szurkolókhoz fordulunk javaslatainkkal. 
Javaslataink lényege, hogy a szurkolókat 
képviselő egyesületet, Bundesliga mintára, 
tulajdonosi jogokkal kívánjuk felruházni. 
Ennek értelmében, a DVTK-ban meglévő 
városi tulajdonrészből, első lépésben, 2%-
nyi tulajdonrészt ingyenesen felajánlunk 
a diósgyőri szurkolóknak, illetve képvise-
letüknek. Egyidejűleg felkérjük a futball 
klub másik, többségi tulajdonosát, hogy 
a szurkolói képviselet számára, tulajdon-
részüknek 2%-át, ugyancsak ingyenesen, 
adják át!

Meggyőződésünk, hogy javaslatainknak 
ez az első köre, a magyar labdarúgás to-
vábbi felemelkedésében is úttörő szerepet 
játszhat, egyben a diósgyőri szurkolótábor 
történelmi léptékű elismerését is kifejezi.

A levegő minőségének védelmével kapcso-
latos helyi szabályokról szóló 16/2005. (IV. 
20.) számú önkormányzati rendelet 12. §-17 
§ paragrafusa az alábbiak szerint rendelkezik 
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről:

A közszolgáltatásba bekapcsolt területeken 
a kerti hulladék égetése április és november 
hónapban megengedett; Az égetést a reggeli 
és esti talajközeli inverzió (levegőréteg hő-

mérsékleti változásai) miatt 10,00 - 16,00 óra 
közötti időszakban lehet végezni, szélcsendes 
időben; Tilos az avar és kerti hulladék ége-
tése a Munka Törvénykönyvében meghatá-
rozott munkaszüneti napokon a város teljes 
közigazgatási területén; A város közterületein 
(utak, terek, parkok, lakótelepi zöldterületek, 
stb.) egész évben tilos az avar és kerti hulla-
dék égetése. 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY



Múlt szombaton az autó-
mentes nappal zárultak a 
Mobilitási Hét eseményei 
Miskolcon. Ennek keretében 
rendezték meg a hagyomá-
nyos Critical Mass kerékpá-
ros felvonulást is. 

Vascsák Roland, a látványos 
felvonulás főszervezője el-
mondta, ez az utolsó Critical 
Mass Miskolcon. – Azért az 
utolsó, mert az elmúlt tizen-
négy évben elértük azt, amit 
szerettünk volna: Miskolcon 
sokszorosára nőtt a kerékpár-
ral közlekedők száma. Ezt a 
forgalomszámlálási adatok is 
bizonyítják: ma már a minden-

nap közlekedők öt-tíz százalé-
ka ül kerékpárra Miskolcon. 
Ez ugyan még mindig elma-
rad egy fejlett nyugat-európai 
város kerékpározási adataitól, 

de annál sokkal nagyobb, mint 
amikor az első Critical Mass 
indult, 2004-ben. 

Most már nem az a célunk, 
hogy megmutassuk, milyen 
sok kerékpáros van, ezt már 
mindenki tudja, most már az a 
cél, hogy minőségi kerékpáros 
infrastruktúra épüljön. Ebben 
régóta partnerek vagyunk, hi-
szen a legfontosabb a bizton-
ság. 

Legyen minél több kerékpá-
ros, ha az emberek látják, hogy 
ehhez rendelkezésre áll a meg-
felelő, biztonságos úthálózat, 
talán azok is kerékpárra ülnek 
majd, akik eddig esetleg nem 
merték ezt megtenni – han-
goztatta Vascsák Roland.

Szeptember 21-én este a szlovák HKM 
Zvolen (Zólyom) csapata látogatott Mis-
kolcra és 5-0-ás győzelmet aratott a DVTK 
Jegesmedvék fölött. 

A mérkőzés második szünetében a szlo-
vák szurkolók rátámadtak a biztonsági őrökre 
majd a családi szektorhoz is betörtek. A nőket, 
gyermekeket és időseket sem kímélték. Több 
vendégszurkolót előállítottak a miskolci ren-
dőrkapitányságra, az ügyet vizsgálják. 

A DVTK az eset után közleményt adott ki, 
melyben egyebek mellett azt írták: „A mérkő-
zést megelőzően a két klub egyeztetett a Mis-
kolcra érkező szurkolók számáról és azok 
habitusáról. A zólyomi szervezett szurkolói cso-
portok az előzetes megállapodást felrúgva, több 
másik klub ultra és huligán tagjaival érkeztek 
Miskolcra, amelyek valószínűsíthetően terve-
zett rendbontást hajtottak végre. Klubunk és a 
zólyomi klub végtelenül sajnálja és elítéli az ese-
ményeket, amelyek teljesen idegenek a jégcsar-
nokok világától és amelyeknek semmi köze a 
sporthoz és ahhoz a közreműködéshez, amivel 
a Tipsport Liga csapatai nekiláttak a szezonnak. 
Klubunk mindent meg fog tenni annak érdeké-
ben, hogy hasonló események a jövőben ne kö-
vetkezhessenek be sem Miskolcon, sem pedig 
az idegenben lejátszott mérkőzéseken”.

Két nappal később, vasárnap este a szlová-
kiai Gyetván lépett jégre a DVTK Jegesmed-
vék csapata. A fordulatokban és izgalmakban 
gazdag mérkőzésen a hazai együttes jobb haj-
rájának köszönhetően tartotta otthon a há-
rom pontot. (HC 07 Detva - DVTK Jegesmed-
vék 5-2) A folytatás jobban sikerült: csütörtök 
este a két gólt és egy gólpasszt jegyző Ziga 
Pance vezérletével a DVTK Jegesmedvék csa-
pata megszerezte első idegenbeli győzelmét a 
Tipsport Ligában. (MHk 32 Liptovský Mikuláš 
- DVTK Jegesmedvék 1-3) 

Huszadik születésnapját ün-
nepelte szeptember 23-án a 
Miskolc Városi Sportiskola 
(MVSI). A Miskolci Egyetem 
Sportközpontjában sport-
ág-ajánlót is tartottak az ér-
deklődők számára. A hangu-
latos és sikeres napon mintegy 
250 gyermek kóstolt bele a 
felvonultatott sportágakba.

Illyés Miklós, az MVSI ügyve-
zetője köszöntőjében kiemelte: 
a Sportiskola 1998-as megala-
kulása óta jelentős strukturális 
és szakmai változások történ-
tek. - A kezdeti 10 helyett, jelen-
leg 15 szakosztályban, csaknem 
60 edző irányításával, mintegy 
1000 gyermek végzi a tervszerű 
edzéseket, megalapozva, illetve 
folytatva a korábbi évek sike-
reit. A Sportiskolák Országos 
Szövetsége (SIOSZ) által éven-

te kiírt versenyben, az MVSI az 
egyesületi típusú sportiskolák 
között minden évben, így idén 
is a dobogón végzett. 2011-ben, 
2012–ben, 2016-ban és 2017-
ben pedig „Az ország legered-
ményesebb sportiskolája” címet 
érdemelte ki. 

Rakaczki Zoltán sportért fele-
lős polgármesteri biztosa egye-

bek mellett arról szólt, hogy a 20. 
születésnapját ünneplő Miskolc 
Városi Sportiskola megalakulá-
sa óta a megyeszékhely legna-
gyobb utánpótlás-nevelő bázisa. 
Napjainkban jó néhány sportág 
meghatározó felnőtt csapatai-
ban találunk egykori miskolci 
sportiskolást, jó példa, vagy akár 
példakép bőven van tehát a mai 
fiatalok előtt. Sokan már a spor-
tiskola kereteiben bontogatják 
szárnyaikat, míg mások – remél-
hetően szép számmal – éppen 
a mai napon, az itteni sport-
ág-ajánlóknak köszönhetően kí-
vánnak majd csatlakozni ehhez a 
nagy családhoz. Valamennyi ifjú 
sportolónak, legyen bár már iga-
zolt versenyző vagy első lépései-
re vállalkozó kezdő, saját szintjén 
szép sikereket kívánok! Merjetek 
nagyot álmodni és tegyetek meg 

mindent azért, hogy azok telje-
sülhessenek – zárta szavait a pol-
gármesteri biztos. 

Deák Bárdos Mihály egyko-
ri Európa-bajnok birkózó, az 
MVSI szakmai vezetője az ün-
nepségen emléklapot adott át 
az U18-as vb-bronzérmes, fel-
nőtt válogatott Dubei Debóra 
kosárlabdázónak (távollété-
ben édesanyja képviselte) és a 
felnőtt Eb-bronzérmes ökölví-
vó Csóka Nándornak. Lőrincz-
né Szedlák Juditot, Sütőné Je-
ney Andreát és Ragány Szilviát, 
akik kezdettől fogva a sportis-
kolában tevékenykednek vi-
rágcsokorral köszöntötte Illyés 
Miklós és Fuhrmann Géza, az 
MVSI alapító igazgatója. 

A pódiumon az MVSI egy-
kori és jelenlegi sikeres ver-
senyzőivel Juhász István, a 
Miskolc VTV sportiportere 

beszélgetett. Az úszó Sztanko-
vics Anna, a kajak-kenus Bodo-
nyi András, az ökölvívó Csóka 
Nándor, a judós Tóth Apor, il-
letve a labdarúgó Eperjesi Gá-
bor kötetlen társalgás közben 
beszéltek pályafutásuk kezde-
teiről, az őket ért inspiráció-
ról. Kiemelték, hogy az élsport 
mellett a tanulást is kiemelten 

kezelték, kezelik pályafutásuk 
során.

Nagy sikere volt a Deák 
Bárdos Mihály által megho-
zott jubileumi MVSI-tortának, 
melyet Illyés Miklós és Fuhr-
mann Géza közösen vágott fel. 
A gyermekek között 400 szelet 
csokitortát osztottak szét a jó 
hangulatú születésnapon. 

HANGULATOS MVSI-SZÜLETÉSNAP ÉS SPORTÁG-AJÁNLÓ
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A Magyar Kupa 6. fordu-
lójában a DVTK jutott a 
legjobb 64 csapat közé, miu-
tán hosszabbítást követően 
Makrai Gábor két és Bran-
ko Mihajlović egy góljával 
szeptember 23-án legyőzte 
az ESMTK csapatát. 

A találkozón tétmérkőzé-
sen is bemutatkozott a DVTK 
első csapatában a 16 éves, saját 

nevelésű Tóth Borisz és Orosz 
Donát, valamint a nyár végén 
igazolt Polgár Kristóf. (Erzsé-
beti Spartacus MTK LE - Di-
ósgyőri VTK 1-3) - Fontos 
győzelmet arattunk, a kupában 
minden esetben a legfontosabb 
a továbbjutás. Emellett több 
játékos, aki kevesebbet, vagy 
egyáltalán nem játszott a baj-
nokságban lehetőséget kapott, 
hogy megmutassa, milyen for-

mában van. Nagy örömömre 
Makrai Gábor két gólt szerzett 
és Branko Mihajlović is beta-
lált, valamint bemutatkozott a 
két 16 éves fiatal, Tóth Borisz és 
Orosz Donát. Mindketten úgy 
játszottak, mintha legalább 20 
élvonalbeli mérkőzés lett volna 
a lábukban, ami az akadémián 
folyó munkát dicséri – értékelt 
Fernando Fernandez, a DVTK 
vezetőedzője.

MK: továbbjutott a DVTK

AZ UTOLSÓ CRITICAL MASS

Hangulatos MVSI-születésnap és sportág-ajánló

BOTRÁNYT CSINÁLTAK  
A SZLOVÁK SZURKOLÓK
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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

Kelemen Didák, a Tiszavidék apostola címmel rendezett kulturális műsort a napokban a Keresztény Értelmiségiek Szövetsé-
ge miskolci csoportja a Fráter György Katolikus Gimnáziumban. P. Kelemen Didákot iskolák és templomok építőjeként tartják 
számon, emellett irodalmi munkássága is jelentős. Nevéhez fűződik a miskolci Nagyboldogasszony templom (minorita temp-
lomként ismert), rendház és iskola építése, a nyírbátori templom és rendház építése, a besztercei ferences rendház és templom 
restaurálása. 1744. április 21-én halt meg Miskolcon. A műsorban közreműködött Asztalos Julianna, Farkas Erzsébet, Gulyás-
né Vastag Irén, Hortai Rita, Kovács Éva, Szepesszentgyörgyi Éva, Kőhegyi Anna, Kőhegyi Imre, Mitró Noémi és Jancsurák 
István.                                                                                                                                                                    FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

Bükkaljai borok
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány 
bükkaljai borfajta neveit rejtettük el. Kérjük, a meg-
fejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, leg-
később 2018. október 24-én éjfélig juttassák el szer-
kesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy 
az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtése-
ket beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki.

Három gyermek ült az 
autóban – halálos balese-
tet okozott az ittas sofőr

Szeptember 22-én, kora délután érkezett a tájékoztatás a ren-
dőrségtől, hogy Hernádkakon, a Kossuth u. 20. szám előtt vil-
lanyoszlopnak ütközött egy személyautó. Az oszlop részben 
rádőlt a gépkocsira, két személy az autóba szorult. Mint meg-
tudtuk, az autóban három gyermek is utazott, akik közül ketten 
súlyos sérülést szenvedtek, a harmadik pedig a helyszínen éle-
tét veszítette. A sofőr könnyű sérülést szenvedett, az elsődleges 
adatok szerint a vezetés megkezdése előtt alkoholt fogyasztott 
- közölte a rendőrség.

Tűz a Széchenyi úton, egy embert kórházba vittek
Tűz keletkezett Miskolcon, a Széchenyi István úton szeptem-

ber 21-én reggel – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság. A tűzoltók kiérkezése előtt egy 
embernek sikerült elhagynia az ingatlant, őt a mentők kórház-
ba szállították. A tájékoztatás szerint a lángok egy elhagyatott 
épületben csaptak fel, az egyik helyiségben felhalmozott szemét 
égett, amelynek a lángjai a tetőszerkezetet is megrongálták né-
hány négyzetméteren. Az egységek a tüzet eloltották és átvizs-
gálták az épületet.

Aznap délután négy óra körül a Csabavezér úton gyulladt ki 
egy családi ház Miskolcon. A kétszázötven négyzetméter alap-

területű ingatlan tetőszer-
kezetét, mintegy hetven 
százalékban rongálták 
meg a lángok, az eset so-
rán senki sem sérült meg.

Gyalogátkelőn támadták meg az idős férfit
Járőrszolgálatot láttak el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Tá-
mogató Osztály munkatársai Miskolcon szeptember 22-én, 
amikor délelőtt 11 óra körül egy 78 éves férfi leintette őket. A 
zaklatott károsult elmondta, hogy át akart menni a gyalogát-
kelőhelyen a Győri kapunál, amikor kitépték a kezéből a táská-
ját. A tolvaj a Füzes utca irányába menekült, az illetőről a sértett 
részletes leírást adott. A rendőrök a helyszín közelében hamar 
azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt, R. Antal 21 
éves miskolci lakost. A Miskolci Rendőrkapitányságra előállí-
tott férfi beismerő vallomást tett és azt is elmondta, hova dobta 
a táskát. A rendőrség lopás vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat eljárást. 

Esti villamosbaleset a Győri kapuban
Villamos ütközött személyautóval szeptember 20-án, este nyolc 

óra körül Miskolcon, a Gyula és az Andrássy utcák keresztező-
désében. A B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása 
szerint a balesetben nem sérült meg senki. A villamos-forgalom a 
helyszínelés idején fél pályán haladt. (Fotó: Nagy Ádám)

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 - április 20) Időnként mindenkinek szüksége 
van egy kis pihenőre, és lehet, hogy Önnél most érkezett el ez az 
időszak. Ha kínálja magát a lehetőség, ne mondjon rá nemet, és 

nyugodtan lazítson egy kicsit, amikor lehet.

Bika (április 21 - május 20) Pontot kell tennie egy ügy végé-
re, bármilyen kellemetlen is a dolog. Álljon a sarkára, és hatá-
rozottan kérje ki azt, ami jár Önnek, különben most sem fogja 

tudni véghez vinni a terveit, mások hanyagsága miatt.

Ikrek (május 21 - június 21) Bármennyire igyekszik is, nem 
tud mindenkinek megfelelni. Fogadja el, hogy vannak helyze-
tek, amikor jobban teszi, ha egyszerűen csak a saját terveit kö-

veti, és nem azon aggódik, mások mit gondolnak.

Rák (június 22 - július 22) Csak egy kis töltekezésre van szük-
sége ahhoz, hogy megtalálja a helyes irányt, és ismét lendüle-
tet tudjon venni. Adjon magának egy-egy percet a szusszanás-

ra, hogy utána folytathassa a megkezdett utat. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Meg kell tanulnia úgy 
érvényesíteni az akaratát, hogy azzal másoknak se okozzon kel-
lemetlenséget. Ha továbbra sem figyel arra, hogy milyen érzést 

kelt másokban, azzal hosszú távon saját magának is árthat. 

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Ne aggódjon fölösle-
gesen alapjában véve lényegtelen dolgok miatt. Van éppen elég 
problémája, próbáljon ezekre figyelni, ne pedig arra, amikről csu-

pán mások próbálják elhitetni, hogy fontosak Önnek.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Gyorsan hozzászokik 
a jóhoz, és a jövőben nem is szeretne lemondani erről a dolog-
ról. Szerencsére nem is kell, csak meg kell találnia a módját, 

hogy ezt bebiztosítsa magának, és akkor nem lehet probléma. 

Skorpió (október 24 - november 22) Nem fél kimondani a 
véleményét, és ezt jól is teszi, mert most végre mindenki meg-
értheti, hogy mit miért tesz. Lesznek, akiket talán felháborít az 

őszintesége, de olyanok is, akik éppen emiatt állnak Ön mellé. 

Nyilas (november 23 - december 21) Minél jobban igyek-
szik megmutatni a valódi oldalát, annál sebezhetőbbnek is 
érezheti magát. Ne féljen attól, hogy valaki visszaél ezzel, mert 

találhat olyanokat is, akik éppen ezt szeretik majd meg Önben.

Bak (december 22 - január 20) Igyekszik nyugodt maradni 
egy olyan helyzetben, amikor mindenki más elveszítené a fejét. 
Ez lehet a sikere titka, talán mások számára is sikerül majd ez-

zel egy kis lelki nyugalmat, kiegyensúlyozottságot hoznia. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Meg kell találnia a meg-
oldást a szorult helyzetekre is, nincs sok ideje arra, hogy egy 
helyben toporogjon. Haladjon tovább, ne álljon meg, és főleg 

ne veszítse el azt a lendületet, ami idáig is elhozta. 

Halak (február 20 - március 20) Idáig jól haladt, most meg 
kell találnia a módját annak, hogy a továbbiakban is meg tudja 
őrizni ezt a lendületet. Ne hagyja, hogy valaki megzavarja eb-

ben, vagy meggyőzze arról, hogy nem jól csinálja a dolgot. 

FORRÓ NYOMON

Az időjárási előrejelzés alapján a MIHŐ szeptember 25-én meg-
kezdte a távfűtést Miskolcon, egyelőre, szakaszosan. A hőközpont-
ban lévő automatika a külső hőmérséklet szerint szabályozza a fű-
tést, éjszaka melegebb, nappal pedig akár hideg is lehet a radiátor.  
Az automatikus fűtésindítástól el lehet térni, ha az egy hőközpont-
hoz tartozó összes társasházközösség írásban, a fűtési megbízotta-
kon vagy a közös képviselőn keresztül jelzi ezt a MIHŐ Kft. felé.

Fűtés

A hét fotója

A TISZAVIDÉK APOSTOLA
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