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A HELYIEK KEDVENC  
FÜRDŐJE 

MISKOLC AZ ELSŐ!

MÉG KORSZERŰBBEN, MÉG KOMFORTOSABBAN 4.
oldal

Átfogó programot indít az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium, a szakmai képzés megújítására. 
Ennek Miskolcon valósul meg az első nagyszabású 
fejlesztése, 6,5 milliárd forintos támogatással. A 
részletekről Palkovics László szakminiszter tájé-
koztatott kedden, a Miskolci Egyetemen. 

A Miskolctapolcai Strandfürdő végzett a második he-
lyen Az Év Fürdője szavazáson, A Helyiek Kedvenc Für-
dője kategóriában. ELRAJTOLT A SÖRFESZTIVÁL! 

NE HAGYD KI!
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MEGÚJULT KÖRNYEZETBEN A CINEFEST 
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Újgenerációs szakképző iskolák jönnek létre, komplett is-
kolafejlesztési programot indít az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium. Miskolcon 6,5 milliárd forintos támo-
gatással valósul meg az a pilot program, melynek keretében 
teljesen átalakítják a szakképzés rendszerét. Minderről a 
Miskolci Egyetemen tartott előadásában beszélt kedden Pal-
kovics László, a tárca vezetője.

A miskolci rendezvény az első 
eseménye volt annak a szak-
képzési és felnőttképzési tan-
évnyitó konferenciasorozatnak, 
amelyet a nemzeti szakképzési 
és felnőttképzési hivatal, vala-
mint a szakképzési centrumok 
szerveznek. Palkovics László el-
mondása szerint az a célkitűzé-
sük, hogy Magyarország 2030-
ra Európa első öt olyan országa 
közé tartozzon, ahol a legjobb 
élni, lakni és dolgozni. Három 
területen – kreatív magyarok, 
innovatív vállalkozások, gyors 
és biztonságos közlekedési 
rendszer és energetika – majd 
háromszáz olyan akciót, intéz-
kedést határoztak meg, amely-
lyel ez a cél elérhetővé válhat.

A konferencia meghívottjai a 
szakképzésben, felnőttképzés-
ben részvevő intézmények igaz-
gatói, érdeklődő pedagógusai, 
az általános iskolák igazgatói, 
pályaválasztással, pályaorientá-
cióval foglalkozó pedagógusai, 
munkatársai voltak. De részt 
vettek az eseményen a térség 
intézményvezetői, valamint az 
intézményfenntartók mellett a 
szakképesítésért felelő tárcák, 
a duális szakképzésben érintett 
szervezetek és a helyi vállalatok 
képviselői is.

Mint elhangzott, a szakkép-
zési rendszer csak a kormány-
zat, az iskolák és a képzésben 
szerepet vállaló gazdasági sze-
replők összefogásával újul-
hat meg. Tátrai István József, 
a Miskolci Szakképzési Cent-
rum főigazgatója úgy fogal-
mazott, az előttünk álló idő-
szak sok kihívást tartogat 
a szakmai képzés számára. 
Mindannyiunk érdeke az in-
novatív megoldások megtalá-
lása, eredményes felhasználá-
sa és továbbvitele.

Elkészült Miskolc gazdaság-
fejlesztési programja

Ebben Miskolc város jó part-
nere az intézményeknek és a 
vállalatoknak, kiemelkedő sze-
repet vállal a szakmai képzés 
rendszerében. Kriza Ákos pol-
gármester úgy fogalmazott, a 
közoktatásról egységes rend-
szerben gondolkodnak, és en-
nek jelentős szelete a szakkép-
zés. – Elkészítettük a város 
gazdaságfejlesztési program-
ját, amihez szervesen kapcso-
lódik a szakképzés-fejlesztési 
koncepció is. Célunk a piaci 
igények és a képzési rendszer 
hosszú távú összehangolása – 
mondta el. 

Miskolc elkötelezett abban, 
hogy az oktatásban és a szak-
képzésben megfeleljen a ne-
gyedik ipari forradalom kihí-
vásainak. A fejlesztési stratégia 
ágazatai között kiemelt helyen 
szerepel az informatika, az 
elektronika, a járműipar vala-
mint a kapcsolódó gépgyártás, 
de szerepel a modellben a duá-
lis képzés továbbfejlesztése, va-
lamint a kutatás-fejlesztés és az 
innováció erősítése is.

– Kész a koncepciónk arra, 
hogy a Miskolci Egyetemmel 
közösen innovációs központot 
hozzunk létre. Ez elengedhe-
tetlen infrastrukturális alapját 
képezi majd a miskolci tudás-
bázis fejlesztésének – emelte 
ki Kriza Ákos. Mint mondta, 
átfogó és átgondolt stratégia 
mentén, szorosan össze kell 
fogni az ágazati szereplőkkel, 
mert csak ez lehet a garancia 
arra, hogy az ország és benne 
Miskolc európai mércével is 
példaértékű fejlődése tovább 
folytatódjon.

Iskolafejlesztési programot 
indít a minisztérium

Palkovics László innovációs 
és technológiai miniszter arról 
szólt, milyen víziót vázolt fel a 
kormány a következő időszak-
ra vonatkozóan. Kiemelte, azt 
szeretnék, ha Magyarország 
2030-ra Európa első öt olyan 
országa közé tartozna, ahol a 
legjobb élni, lakni és dolgozni. 
Ehhez három területen – kre-
atív magyarok, innovatív vál-

lalkozások, gyors és bizton-
ságos közlekedési rendszer és 
energetika – majd’ háromszáz 
olyan akciót, intézkedést hatá-
roztak meg, amellyel a cél elér-
hetővé válhat.

– Megvizsgáljuk, milyen vá-
laszokat lehet adni a techno-
lógiai változásokra, milyen új 
megoldásokra van szükség. Eh-
hez erős és kreatív magyar vál-
lalkozások, stabil munkahelyek 
és növekvő bérek szükségesek. 
Gyors és biztonságos közleke-

dési rendszert is ki kell alakíta-
ni, emellett okos, tiszta, megfi-
zethető energiára van szükség 
– összegezte a miniszter.

A szakképzésben és a fel-
nőttképzésben azt szeretnék 

elérni, hogy minden munka-
vállaló-korú magyar állampol-
gár számára biztosított legyen 
legalább egy, a gazdaság igé-
nyein alapuló, modern szaktu-
dást nyújtó szakképesítés.

Palkovics László ezzel kap-
csolatban elmondta, úgyneve-
zett „újgenerációs” szakképző 
iskolák jönnek létre. Az In-
novációs és Technológiai Mi-
nisztérium komplett iskolafej-
lesztési programot indít, ami 
a szakképző iskolák teljes körű 
tartalmi és külső megújítását is 
jelenti.

Átalakítják a szakképzés 
rendszerét 

Miskolcon mintegy 6,5 mil-
liárd forintos támogatással 
valósul meg egy pilot projekt. 

Ennek keretében teljesen át-
strukturálják, alakítják a szak-
képzés rendszerét. Itt is lét-
re kívánnak hozni egy olyan 
újgenerációs, szakképző in-
tézményt, amit modern épí-
tett infrastruktúra, modern 
eszközök jellemeznek és ahol 
kompetens szakmai tanárok-
kal olyan képzést biztosítanak 
majd a fiataloknak, amire a pi-
acnak szüksége van.

A miskolci pilot programról 
Kiss Gábor, a program koordi-
nátora tartott előadást, majd 
Bihall Tamás BOKIK-elnök 
beszélt a duális képzés hely-
zetéről Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében. A duális képzés 
gyakorlatába Sándor Csabától, 
a Robert Bosch Energy and 
Body Systems Kft. képzési cso-
portvezetőjétől nyerhettünk 
betekintést, majd Magyar Zita, 
a Nemzeti Szakképzési és Fel-
nőttképzési Hivatal szakmai 
főigazgató-helyettese beszélt az 
aktuális feladatokról az új tan-
év során.

A miskolci rendezvény az 
első eseménye volt annak a 
szakképzési és felnőttképzé-
si tanévnyitó konferenciaso-
rozatnak, amelyet a nemzeti 
szakképzési és felnőttképzési 
hivatal, valamint a szakképzési 
centrumok szerveznek. A so-
rozat Pécsett folytatódik, majd 
Debrecenben, Budapesten és 
Zalaegerszegen rendeznek még 
ilyen konferenciát.

KUJAN ISTVÁN
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Tátrai István József, a Miskolci Szakképzé-
si Centrum főigazgatója

Miskolc nagyon sok 
szakképző intézmény-
nyel rendelkezik. Az 
állami fenntartású in-
tézmények közül a 
Miskolci Szakképzési 
Centrum 13 miskolci 
tagintézményének kép-
zési kínálata az OKJ 
mind a 23 szakmacso-
portjára kiterjed. Jelenleg 74-féle szakképesítés 
megszerzésére készítjük fel tanulóinkat. Nappali 
rendszerben a tanulólétszámunk közel 7000, esti 
munkarendben több mint 2000 fő látogatja isko-
láinkat.

A szakmai képzés fejlesztése érdekében in-
dítja el az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium a 21. századi szakképzőiskola fejlesztési 
programot. Ennek első pilot programja valósul 
meg Miskolcon 6,5 milliárd forint támogatással. 

A program célja, hogy a pályaválasztás előtt álló 
diákok számára a szakmatanulás reális, vonzó 
lehetőség legyen, amihez hozzájárul a szép isko-
lai környezet, az izgalmas laboratóriumok, de az 
is, hogy nagyon magas kezdő fizetéssel tud elhe-
lyezkedni egy jó felkészültségű informatikus, gé-
pész vagy villamosipari technikus.

A Miskolci Szakképzési Centrum négy isko-
lájában indul kiemelt fejlesztés. A Miskolci SZC 
Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma 
a 21. századi színvonalú iskolaépületben a régió 
vezető informatikai iskolájává válhat. A Miskol-
ci SZC Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziu-
ma és Szakközépiskolája új épületrésszel bővül, 
amelyben speciális informatikai és gépészeti ok-
tató termek jönnek létre. Az iskolában minőségi 
sportpályák és közösségi terek is épülnek.

A Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakgim-
náziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma az 
ország egyik legnagyobb létszámú iskolája. A 
panelépület hőszigetelésével és nyílászáróinak 
cseréjével megújul az iskola külső megjelené-

se. A fejlesztés során korszerű eszközök kerül-
nek az autóipari tanműhelybe. A Miskolci SZC 
Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája az ener-
getikai korszerűsítés mellet új tornateremmel és 
tanbolttal is gazdagodik.

Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
(BOKIK) elnöke

Magam is csak maximális örömömnek tudok 
hangot adni, hiszen a 6,5 milliárd forintot olyan 
iskolai fejlesztésekre fordítják, amelyek tartalmi 
és fizikai megújulást hoznak a város intézménye-
iben. Meggyőződésünk, hogy jó iskolák nélkül 
nincs jó szakképzés. A projekt megvalósulása 
egészen biztosan segíteni fogja azt a szándékot, 
amit mások mellett a kamaránál is szeretnénk el-
érni: hogy a szakképzés vonzó legyen. Ez pedig 
ott kezdődik, hogy egy szép épületben, fejlett in-
formatikai rendszerekkel, digitalizációval meg-
támogatott tananyaggal rendelkező iskolákba 

járhatnak a fiatalok. A 
választás meglátásom 
szerint azért esett Mis-
kolcra (Győr mellett), 
mert a megyeszékhely 
egy olyan fejlődő ipari 
központ, ahol a szak-
képzés megtámogatása 
rendkívül fontos. Csak 
gratulálni tudok a vá-
rosnak, sokat dolgoztak velünk együtt a projek-
ten. Bízom benne, hogy a szakképzés fejlesztése 
nagyon rövid időn belül még erőteljesebben meg 
tudja támogatni a már itt lévő, illetve a jövőben 
ide települő vállalkozásokat. A fejlesztés egyéb-
ként stabilizálja a rendszert, hiszen ha a modern 
iskolákból jó képességű fiatalok kerülnek a ver-
senyszférába, ahol aztán tanulószerződéssel a 
duális képzésben megismerik az adott vállalatot 
és magát a munkát, akkor az a cég arra a fiatal-
ra nagy biztonsággal számíthat. Ezért ez egy na-
gyon jó konstrukció.

MISKOLCON 6,5 MILLIÁRD FORINTBÓL 
ÚJÍTJÁK MEG A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉT

„Átfogó és átgondolt stratégia mentén, szorosan  
össze kell fogni az ágazati szereplőkkel”

Kriza Ákos: „Miskolc kiemelt szerepet 
vállal a szakképzés rendszerében”

Palkovics László: „Az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium komplex iskolafejlesztési programot indít”



Kormányablak buszt adtak át Miskolcon

Magukért és másokért is felelősséget viselnek

Esküt tett hétfőn a Miskol-
ci Rendészeti Szakgimná-
zium 2017-2019-es év-
folyamának 334 diákja. 
Ők mostantól próbaidős 
rendőrként folytatják ta-
nulmányaikat. Ugyanez az 
ünnepség volt 337 új első 
éves hallgató évnyitója is az 
intézményben.

Bagi István ezredes, az intéz
mény igazgatója az ünnepsé
gen egyebek mellett arról szólt, 
hogy idén már a harmincadik 
évfolyam indul az iskolában. 
Az elmúlt évtizedekben na
gyon sokat változott körülöt
tük a világ, és ezekhez a válto
zásokhoz az intézménynek is 
alkalmazkodnia kellett. Gya
korlatorientáltabb lett például 
a képzés, amihez megváltozta
tott tantervre volt szükség.

Vereckei Csaba dandár
tá bor nok, a BorsodAbaúj 

Zemplén Megyei Rendőrfőka
pitányság főkapitánya az eskü
tétel jelentőségéről beszélt. – A 
mai ünnepség pozitív vissza
csatolása annak a munkának, 
amit a jelentkezéskor vállaltak 
és azóta elvégeztek. Önök ké
pesek a rendőri munka alap
vető szolgálati feladatait ezen 
a képzettségi szinten ellátni, 
megerősítve ezzel a határren
dészeti és közrendvédelmi fel
adatok végrehajtásába eddig 
bevont állományt. Ezen ese
ményt követően olyan mun

katársaknak tekintjük Önö
ket, akik nemcsak magukért 
és tetteikért, de másokért is 
felelősséget viselnek, betartják 
és betartatják a jogszabályo
kat, kiállnak az áldozatok mel
lett és minden körülmények 
között fellépnek a jogsértők, a 
bűncselekményt elkövetőkkel 
szemben – hangsúlyozta Ve
reckei Csaba. Mint mondta, az 
elsőéves tanulók számára szol
gáljon követendő példaként a 
most esküt tett másodéves ál
lomány. 

A mobilizált ügyfélszolgá-
lati irodában – az úgy-
nevezett kormányablak 
buszokban – az ügyfelek 
több mint 2500 féle ügykört 
kezdeményezhetnek, illetve 
kaphatnak tájékoztatást az 
eljárás menetéről. Egy ilyen 
járművet adtak át a napok-
ban Miskolcon, a központi 
kórháznál. 

Az eseményen jelen volt Tu-
zson Bence közszolgálatért fe
lelős államtitkár, Csöbör Ka-
talin országgyűlési képviselő, 
Demeter Ervin kormánymeg
bízott, Kriza Ákos polgármes
ter és Pap Tibor, a központi 
kórház orvosigazgatója is. 

A most átadott és üzembe 
helyezett busszal együtt a kor
mányablakok száma országo
san meghaladja a háromszá
zat. Tuzson Bence beszédében 
kifejtette, a kormány azt sze
retné, hogy hazánk a követke
ző 2030 évben a térség vezető 

államává váljon, az életminő
ség folyamatosan javuljon. Eh
hez azonban az is kell, hogy ne 
csökkenjen az ország népes
sége, ennek alapja pedig a jó 
család és jó gazdaságpoliti
ka. Így tudnak a magyar em
berek egyetegyet előrelépni. 
Mindezek azonban semmit 
sem érnek, ha nem gondolko
zunk el azon, mi lesz a magyar 
kultúrával, hogyan tudjuk azt 
megőrizni – hangoztatta az ál
lamtitkár. A közigazgatás fej
lesztése kapcsán Tuzson Bence 
úgy fogalmazott: ha képesek a 
közigazgatáson keresztül kap
csolatot teremteni az emberek
kel, akkor arra is képesek, hogy 
kormányzatként szövetséget 
kössenek velük.

– Mert ahhoz, hogy az or
szág előbbre jusson, szövet
ségre van szükség: szövetségre 
az emberek között, valamint 
a kormányzat és az emberek 
között. Ezen keresztül vezet 
az út az ország fejlődéséhez. 

Azt szeretnénk elérni, hogy 
az ügyfelek érezzék: a magyar 
közigazgatás és az abban dol
gozók segíteni szeretnének 
nekik, és hogy a szövetség az 
állam és közte már létrejött – 
hangoztatta Tuzson Bence. A 
most átadott kormányablak 
busz ugyanis 21. századi szín
vonalú szolgáltatást nyújt, és 
alkalmat teremt arra is, hogy 
az ügyintézésen túl visszajel
zést kapjanak az állampolgá
roktól. – Egy ország csak ak
kor lehet sikeres, ha a vezetői 
– a közigazgatásban dolgozó
kat is ide értve – az emberek 
véleményére alapozzák a dön
téseiket. Ezért fontos a köz
igazgatás fejlesztése – zárta 
szavait az államtitkár. 

– A megye 16 járásában 23 
kormányablak működik, a 

most átadott és üzembe he
lyezett kormányablak busz 
tekinthető a huszonnegye
diknek – erről már Demeter 
Ervin szólt. A kormánymeg
bízott kihangsúlyozta, az itt 
nyújtott szolgáltatásoknak is 
ugyanazok a pillérei, mint a 
„fix” kormányablakoknak: 

felkészült munkatársak és 
modern informatikai háttér 
segíti a gyors és precíz ügy
intézést. A megyében 358 te
lepülés található, sok közülük 
elszórtan, távol a nagyobb vá
rosoktól. A busz ezekbe a kis 
falvakba is el fog menni, va
lamint olyan helyszíneken jár 

majd, ahol sok ember megfor
dul – mint például egy kórház 
udvara.

A buszban egyegy okmá
nyos és kormányablak mun
kaállomást alakítottak ki, teljes 
informatikai hálózattal, be
épített fényképezővel, nyom
tatóval, szkennerrel. A mobil 
ügyfélszolgálat klimatizált, és 
aggregátorról is üzemeltethe
tő azokon a helyszíneken, ahol 
nincs villamos hálózati csatla
kozási lehetőség. A mobilizált 
ügyfélszolgálat akadálymen
tesített, mozgássérült ügyfelek 
fogadására is alkalmas. Csöbör 
Katalin országgyűlési képvise
lő beszédében arról szólt, hogy 
a kormány továbbra is odafi
gyel a nehezebb sorsú embe
rekre és területekre. Az ország 
vezetése előtt álló feladatok 
között a gazdasági növekedés 
támogatását, az életszínvonal 
emelését, valamint hazánk ön
állóságának és kultúránknak a 
megvédését emelte ki.
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„AHHOZ, HOGY AZ ORSZÁG ELŐBBRE JUSSON, 
SZÖVETSÉGRE VAN SZÜKSÉG”

2016-ban az Európában egyedülálló Mis-
kolctapolca Barlangfürdő elnyerte az Év 
fürdője címet, idén pedig egy másik helyi 
fürdőt sikerült a miskolciaknak a dobogó-
ra juttatniuk: az augusztus 31-én lezárult 
országos online közönségszavazás végén A 
Helyiek Kedvenc Fürdője 2018 kategóriában 
a Miskolctapolcai Strandfürdő végzett a má-
sodik helyen.

A miskolciak kedvenc fürdőjében nagyon él
mény és eseménydús volt az idei nyár. A Mis
kolctapolcai Strandfürdő többek között családi 
programokkal, retro nappal, fitness élmények
kel, a strandok éjszakáján pedig különleges 
szauna utazással szolgált rá a helyiek kedvenc 
fürdője címre. Mindezt zenei fellépők, animá
torok, gasztronómiai élmények, haditechni
kai bemutató és sok más program színesítette, 
egész nyáron.

A kedvelt családi 
medencébe új játéke
lemeket szereltek be, 
így a gyermeknapon 
már több, különböző 
formájú vízágyút, óri
ásjátékokat, valamint 
egy vízi mérleghintát 
is kipróbálhattak az 
apróságok.

A sportot kedvelők 
két röplabda és két 
lábteniszpályán gya

korolhatnak, a fitness részlegben pedig renge
teg profi futópad, kardiogép várja a mozogni 
vágyó vendégeket.

Arra sem árt felhívni a figyelmet, hogy a mis
kolci fürdőkben még tart a nyár! Szeptember 30

ig mindenkinek lehe
tősége van csobbanni 
egyet a kedvelt kültéri 
medencékben.

Az egész évben elér
hető wellness, fitness 
és szaunaprogramok 
mellett a Miskolcta
polcai Strandfürdő
ben ősszel a szaunázók 
éjszakáján vehetnek 
részt azok, akik igazán 
különleges élményeket 
keresnek.

A helyieknek (is) kedvence  
a Miskolctapolcai Strandfürdő!ESKÜTÉTEL A RENDÉSZETI 

SZAKGIMNÁZIUMBAN 

Helyiek kedvence 2018 kategória végeredménye:
• Első helyezett: Tiszavasvári Strandfürdő.
•  Második helyezett: Miskolctapolcai Strandfürdő.
•  Harmadik helyezett: Tiszakécskei Kerekdombi Termálfürdő.

Tuzson Bence: „Fon-
tos a közigazgatás 
fejlesztése”

Demeter Ervin: „Modern informati-
kai háttér, és felkészült munkatár-
sak segítik az ügyintézést”



A 15. Jameson Cinefest Nemzetközi Filmfesztivál megújult 
vetítőhelyszíneken várja a filmes szakma jeles képviselőit 
szeptember 14. és 23. között. A Csodamalom Bábszínházban 
új vetítőtermet alakítottak ki, melynek köszönhetően az in-
tézmény idén már két helyiséggel is bekapcsolódhat a feszti-
vál rendezvényhelyszíneinek a sorába.

A CineFest Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztivál 2004 óta 
önálló vonzerőt képviselő, kül-
földi látogatók jelentős érdek-
lődésére is számot tartó ren-
dezvény. A több mint egyhetes 

rendezvényen általában 120-
140 filmet mutatnak be, mint-
egy 40 országból, a vetítések-
nek 20-25 ezer nézője van.

A Csodamalom Bábszín-
ház és a Művészetek Háza inf-

rastruktúrája közel 240 millió 
forintból újult meg, hogy a Ci-
neFest vendégei még kényelme-
sebb, korszerűbb körülmények 
között élvezhessék a vetítéseket. 
Mint a szerdai, helyszíni bejá-
ráson elhangzott, a bábsznház 
nagyterme már tavaly is az egyik 
helyszíne volt a Cinefestnek, 
idén viszont sokkal komforto-
sabb lesz a mozizás. A nézőtéren 
mintegy 190-en férnek el.

A „Rendezvényhelyszínek 
infrastrukturális fejlesztése” pro-
jekt részeként a Csodamalom 
Bábszínházban új vetítőtermet 
alakítottak ki. Mobil vetítő vász-
nat és egy projektort helyeztek 
el, melyet a későbbiekben a Mű-
vészetek Háza és a bábszínház 
közösen használ majd. A kisebb 
földszinti teremben megújult 
légtechnikával (szellőzés, hűtés) 
biztosítják a komfortos mozi-
zást. A beruházás részeként fel-
újították a színháztermet is: új 
vetítővászon és új székek várják 
a filmkedvelőket. Megújultak a 

közösségi fogadóterek, vizesb-
lokkok, valamint megvalósult az 
épület akadálymentesítése is

Szabó Attila, a Miskolci Cso-
damalom Bábszínház Nonprofit 
Kft. ügyvezetője elmondta, igazi 
színházi zsöllyék kerültek a né-
zőtérre a korábbi műanyag szé-
kek helyett. Bíznak benne, hogy 
ez is hozzájárul ahhoz a szakmai 
és művészi élvezethez, amit az itt 
látható produkciók nyújtanak 
majd. Most elsősorban a Cine-
fest vetítései, a későbbiekben a 
Csodamalom Bábszínház előa-
dásai során.

Egy nagyjátékfilmet mini-
mum kettő, de inkább három 

alkalommal ismételnek majd, 
ami azt jelenti, hogy egy-egy 
filmet legalább 1200 ember 
tekinthet meg. Idén az intéz-
mény egy másik terme is be-
kapcsolódik a filmfesztivál 
helyszínei közé: a Csodama-
lom Kamaraterme elkülönített 
vetítőhelyként szolgál majd.

– Itt egy újabb kis terem ke-
rült kialakításra, ez elsősorban 
szakmai programoknak és zsű-
ri-vetítéseknek biztosít majd 
helyszínt – tudatta Bíró Tibor, a 
Cinefest fesztiváligazgatója. Hoz-
zátette: nagy örömükre szolgál, 
hogy a bábszínház nézőtere tel-
jes egészében megújult; úgy az 

ülőberendezések, mind a belső 
környezet. – Valóban méltó hely-
színe lesz már ettől az évtől a fil-
mfesztiválnak – tette hozzá.

A Csodamalom Bábszínház 
fejlesztés az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alapból és ha-
zai központi költségvetésből 
mintegy 200 millió forintból 
valósult meg. Változás történt 
a filmfesztivál szervező irodá-
jánál is: főutcai iroda kicsinek 
bizonyult, így a Cine-Mis Non-
profit Kft. egy tágasabb helyre 
költözött. A Cinefest helyszí-
neihez közel, a Csodamalom 
Bábszínház szomszédságában 
folytatják a munkát.

A szorgalmi időszak kezde-
tével az MVK növeli a Mis-
kolci Egyetemre közlekedő 
járatai számát. 

A Repülőtér/Bosch és az 
Egyetemváros között közle-
kedő 12-es busz, valamint az 

Egyetemen a Kollégiumoknál 
és az Olajkutatónál megálló 
20-as autóbusz mellett, szep-
tember 9-én, vasárnaptól is-
mét indul az ME gyorsjárat a 
Tiszai pályaudvar és a Miskol-
ci Egyetem között a Búza tér 
érintésével. 

Szeptember 10-én, hétfő-
től: a 2-es autóbuszok közül a 
menetrendben aláhúzással je-
lölt járatok betérnek az Egye-
temvárosba (és Miskolctapol-
ca Barlangfürdő irányába nem 
érintik a Csermőkei utca meg-
állóhelyet). A 20-as autóbusz 

menetrendjében bekeretezett 
járatok érintik az Egyetem-
város végállomást, és munka-
napokon közlekedik a 22-es 
autóbusz.  A 29-es járat me-
netrendjében aláhúzással je-
lölt járatok szintén betérnek az 
Egyetemvárosba.

Több mint százötvenmil-
lió forintból újulnak meg a 
Kabar, a Kerpely, a Glanzer 
és a Téglagyár utcák. Az 
aszfaltozás előtt felújítják a 
földben húzódó vízvezeték-
rendszert is.

Gazdusné Pankucsi Katalin, 
a terület önkormányzati képvi-
selője elmondta, Miskolc négy-
százmillió forintos, vissza nem 
térítendő támogatást nyert út-
rekonstrukcióra TOP-os pályá-
zaton. Ebből az összegből száz-
ötvenhatmillió jut a vasgyári 
utcák aszfaltozására, járdák épí-
tésére és csapadékvíz-elveze-
tésre. Az Öröstől a Gózonig a 
Kabar utca szegélykövei már le 
vannak rakva, jöhet az új aszfalt, 
a járda és a vízelvezető. A Ker-
pelyen szintén lesz új vízelveze-
tés, de ott még tartanak a csator-
názási munkálatok.

Az érintett utcákon még az 
aszfaltozás előtt elvégzik az elö-
regedett vízvezetékek rekonst-
rukcióját. Viszokai János, a 
MIVÍZ Kft. szolgáltatási és üze-
meltetési igazgatója elmondta, 
ez a beruházás mintegy ötven-
millió forintba kerül a vasgyári 
területen. – A fővezetékek lefek-
tetése már mind a négy utcában 
megtörtént, jelenleg a bekötési 

munkák folynak. A Kerpelyen 
kettőszázhúsz, a Glanzer és Tég-
lagyári utcában ötszázötven, a 
Kabaron pedig háromszáznyolc-
van folyóméteren végeztünk fel-
újítást. Az öntöttvas csövek már 
a hetven évnél is régebbiek vol-
tak, a cserékkel, felújításokkal a 
vízszolgáltatás hibátlan műkö-
dését szeretnénk biztosítani – 
összegezte Viszokai János.

Gazdusné Pankucsi Katalin ar-
ról is szólt, hogy a Téglagyári ut-
cában az útaszfaltozás mellett új 
járda is épül, a Glanzer utcában 
pedig szintén az új aszfaltozás 
mellett megoldják a csapadékvíz 
elvezetését is. A MIVÍZ Kft. vár-
hatóan szeptember 18-ig végez a 
munkával, a teljes beruházás pe-
dig december elejéig valósul meg.

Gazdusné Pankucsi Katalin önkormányzati kép-
viselő utcafórummal egybekötött burgonyavásárt 
rendez szeptember 14-én (pénteken) 13.30-16.00 
óra között a Vasgyári kórház parkolójában, és 16.30-18.30 
óra között Komlóstetőn, a Lomb utcai buszvégállomásnál. 

LAKOSSÁGI FÓRUM

Megújult környezetben  
a CineFest Filmfesztivál
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A bekötési munkák mi-
att szeptember 8-án, szom-
baton, 8 és 14 óra között 
a Kerpely, Ballagi, Pléh, 
Glanzer, Téglagyári, Kabar, 
Bólyai, Mester, Kristály, Jed-
lik, Sándor, Magyar, Puskin, 
Örös, Técsey, Gózon, Kór-
ház és Jászai Mari utcában 
szünetel az ivóvíz-szolgálta-
tás. A munkavégzés idején 
a MIVÍZ Kft. az ideiglenes 
vízellátást lajtkocsival biz-
tosítja az érintett utcákban.

Az ember már csak olyan, 
hogy hajlamos a saját, önző 
szempontjai szerint rendsze-
rezni a közéleti eseményeket. 
Én például mindig élénk figye-
lemmel kísérem a kormány 
szakképzés erősítésére irányu-
ló intézkedéseit – egyébként 
meg szerintem így van ezzel 
mindenki, aki a saját bőrén 
tapasztalta már, micsoda tes-
tet-lelket próbáló kaland ma-
napság szakembert találni a 
ház körül adódó, kisebb-na-
gyobb munkák elvégzésére. 
Szerintem, ha Cervantes át-
élte volna, még a Don Quijo-
tét is máshogy írja meg. Mert 
szélmalommal harcolni – az 
is egy dolog, na de bádogost 
találni mondjuk Dél-Borsod-
ban! (Abból lesz az igazi bús-
képű lovag – vagy két hónap 
múlva – aki megpróbálja). És 
így van ez szinte minden mes-
terség képviselőjével – már ha 
tényleg szakembert keresünk. 
Mert kontárok persze akad-
nak: ismerek például olyat, 
aki a számára unalmas cuk-
rászatról nyergelt át önképző 
módon, a jóval több kreatív 
energiát felszabadító ácsmes-
terségre. Viszont ha ilyenek-
kel dolgoztatunk, fennáll a ve-
szélye, hogy már az első télen 
Petőfivel szavalhatjuk majd, 
hogy: „Roskadófélben van a 
ház,/ Hámlik le a vakolat,/ S 
a szél egy darab födéllel/ Már 
tudj’ isten hol szalad;” (Vagy, 
ahogy az egyszeri újsághirde-
tés szólt: "Józan életű kőműves 
brigád munkát keres! Mot-
tónk: Ha megáll, akkor fal. Ha 

leborul, akkor járda. Valamire 
mindenképpen jó lesz.")

Hol vannak már azok az 
idők, amikor, ha munka adó-
dott, elég volt bemenni hétköz-
nap a legközelebbi kocsmába, 
és elkiáltani, hogy „kőművesre 
volna szükségem”… Most már 

bizony mindenfelől az a válasz 
jön vissza, hogy „nekem is!” 
Tényleg akkor járunk a legjob-
ban, ha megpróbáljuk saját ma-
gunk elvégezni a kisebb munká-
kat a ház körül, s valamennyire 
jártasságot szerzünk a maltero-
zásban, burkolásban, stb. (Nem 
dicsekvésből mondom, de ne-
kem pl. alapszinten már a víz-
vezeték-szerelés is megy). 

Ugyanezek a problémák 
„nagyban” is megvannak, nem 
különösebb titok, hogy az egész 
gazdaságban nagy a szakem-
berhiány. A kormány egyre 
határozottabb, stratégiai intéz-
kedései a helyzet kezelésére, az 
oktatási-képzési rendszer átala-
kítására persze érdekeket sér-
tenek, és a balliberális ellenzék, 
illetve a bebetonozott oktatási 
lobbi dühödt ellenállásába üt-
köznek. A nemrégiben elhunyt 
Demján Sándor üzletember, a 
VOSZ elnökeként a gazdasági 
fejlődés szempontjából kifejezett 
problémának nevezte az erős 
hazai oktatási lobbit, amely azt 
eredményezte, hogy Magyaror-
szágon már több a kinevezett 
egyetemi tanár, mint Németor-

szágban. Demján Sándor úgy 
fogalmazott: aki dolgozik, azt 
tisztelni kell, és az ország jövője 
alapvetően azon múlik, milyen 
szakképzést valósít meg.

Bizony. Elosztani ugyanis 
csak azt lehet, amit megter-
mel a gazdaság. Abból lehet 

finanszírozni az ország mű-
ködését, kiadásait, a tudomá-
nyos, kulturális intézmények 
fenntartását is. Egy szó sem 
igaz tehát azokból a demagóg 
ellenzéki mantrákból, hogy a 
kormány a tudományos élet 
„ellensége” lenne, meg hogy 
azért akar minél több fia-
tal kezébe piacképes szakmát 
adni, hogy kizárja őket a ma-
gas műveltségből. (Egyáltalán, 
hogy lehet ekkora marhaságo-
kat kitalálni?) Egyszerűen ar-
ról van szó, hogy egy ország 
társadalmában, a működés, 
fejlődés érdekében egészséges 
mértékben jelen kell lennie 
egy produktív (azaz termelő, 
eladható, fogyasztható érté-
ket előállító) rétegnek. Ez nem 
pártszimpátia vagy ideológiai 
beállítottság kérdése. Valakik-
nek meg kell varrniuk a ruhát, 
cipőt, ami rajtunk van, meg 
kell termelniük az élelmiszert, 
amit fogyasztunk, fel kell épí-
teniük a házakat, amikben la-
kunk. Stb. Ezek nem teremnek 
csak úgy maguktól. 

Vagy legalábbis egyelőre, 
mert ugye itt is vannak sar-

kalatos vélemények. (Nem 
akarom már durvábban 
mondani) A meglehetősen 
kacskaringós életutat bejárt 
Csintalan Sándor például, 
még a simicskás Hír TV egyik 
műsorában csintalankodva, 
folyamatosan azzal kampá-
nyolt a szakképzés ellen, hogy 
semmi értelme az egésznek, 
hamarosan úgyis robotok vé-
geznek mindent. Meg ő már 
olyat is hallott, hogy 3D-ben 
nyomtattak ki házakat. 

Na most ugye: a szélhámos 
dumák általános jellemzője, 
hogy mindig van bennük egy 
csipet igazság. Hogy hihetőb-
bek legyenek. A technikai fej-
lődés valóban szédületes, az is 
igaz, hogy nyomtatnak háza-
kat 3D-ben. (Láttam egy ilyet 
videón, az leginkább Luke 
Skywalker gyerekkori kutri-
cájára emlékeztetett a Tatuin 
bolygón, valamelyik Csillagok 
háborúja-epizódból.) De nem 
is ez a lényeg, hanem a mai 
magyar valóság, amit Csin-
talan úr leginkább akkor ta-
pasztalhatna meg, ha elmenne 
Nógrádmakkosra vagy vala-
hová, akkor, amikor egy nyá-
ri vihar éppen levitte a házte-
tőt a fél faluról, és elkezdené 
vigasztalni a nekikeseredett 
lakókat, hogy semmi gond! 
Nyomtassanak maguknak te-
tőket 3D-ben, vagy állítsanak 
be pár robotot cserepezni!

Ha elég gyorsan tud szalad-
ni, talán megúszná, hogy a rá-
uszított kutyák leszedjék róla 
a nadrágot. 

SZEPESI SÁNDOR

SZAKKÉPZÉS

A szerkesztőtől

MÉG KORSZERŰBBEN, MÉG KOMFORTOSABBAN

Útfelújítások  
a Vasgyárban

TÖBB BUSZJÁRAT AZ EGYETEMRE

Szerdán helyszíni bejáráson tekintették meg a munkálatokat.



Egy új UHD endoszkópos 
torony beszerzését támogatja 
az a jótékonysági est, amelyet 
a B.-A.-Z. Megyei Központi 
Kórház Fül-Orr-Gégészeti és 
Fej-, Nyaksebészeti Osztálya 
szervez a Miskolci Nemzeti 
Színházzal közösen, október 
13-án.

Kedden sajtótájékoztatón 
ismertették a részleteket. Pap 
Tibor orvosigazgató, főigaz-
gató-helyettes kiemelte: az est 
olyan nemes célt szolgál, amely 
tovább javítja a betegek ellátá-
sának feltételeit.

– A mai orvosi technológia 
rohamos fejlődésével nehéz lé-
pést tartani, még az állami in-
tézményeknek is. Egy ilyen kez-

deményezés jelzés a betegek és 
a lakosság felé: láthatják, hogy 
az intézmény minden forrás-
ból, így a civil szférából is szíve-
sen fogad támogatásokat – tet-
te hozzá az orvosigazgató. Mint 
mondta, a kórházért ők a fele-
lősek, fontos viszont, hogy az 
emberek is sajátjuknak érezzék 

az intézményt. – Mi gondosko-
dunk róluk, de ha tehetik, ők is 
segíthetik a mi munkánkat. Pél-
dául egy ilyen jótékonysági ren-
dezvényen keresztül – hangsú-
lyozta Pap Tibor.

A színházi előadáson nép-
szerű színészek, énekesek, hu-
moristák lépnek majd fel. A 
jegyárak mellett egyéb pénz-
beli vagy más felajánlásokat is 

szívesen fogadnak a szervezők 
a több mint húszmillió forin-
tos berendezés beszerzésének 
támogatására.

A régióban növekszik a fej-
nyaki daganatok előfordulá-
sa, a gégedaganatokon kívül 
a melléküreg-, illetve a kopo-
nyaalapot érintő daganatok 
is fenyegetnek. Sajnos egy-
re gyakoribb a gyermekko-
ri érintettség. Erről már Karo-
si Tamás, a Fül-Orr-Gégészeti 
és Fej-Nyaksebészeti Osztály 
vezető főorvosa, egyetemi do-
cens tájékoztatott.

– Osztályunk folyamatosan 
küzd az előbb említett beteg-
ségek kihívásaival, az utóbbi 
években számos olyan high-
tech berendezést sikerült be-
szereznünk, amelyek a segítik 
az ellátást és egyetemi szintű 
műtéti tevékenységet tesznek 
lehetővé. Az orvostudomány 
gyors fejlődésének köszönhető-
en azonban, megjelentek olyan 
műtéti eljárások, amelyek spe-
ciális műtéti eszközöket igé-
nyelnek – hangoztatta az osz-
tályvezető főorvos. Ilyen a most 
beszerezni kívánt nagyfelbon-
tású endoszkópos torony is.

– A készülék segítségével 
egynapos sebészeti eljárás ke-

retében elvégezhetők az olyan 
műtéti beavatkozások, ame-
lyek egyébként 6-8 napos bent 
fekvést, ápolást, nagy kézi mű-
szer felhasználást igényelnek. 
Nincsenek külső metszések, az 
eszköz bevezetése orron, vagy 
egyéb testnyílásokon keresztül 
történik. Így sokkal gyorsabb 
a felépülési idő, ugyanakkor a 
radikális műtéti megoldás is 
ugyanúgy kivitelezhető ezzel a 

berendezéssel – emelte ki Ka-
rosi Tamás.

Tavaly már rendeztek jóté-
konysági estet, akkor a három 
millió forintos bevételből egy 
multifunkcionális onkosebészeti 
eszközt vásároltak. Rozványi Ba-
lázs, a Magyar Rákellenes Liga 
elnöke a sajtótájékoztatón el-
mondta, a liga és a megyei kórház 
régóta együttműködik. – Felada-
tunk a korai felismerés, a megelő-

zés, a gyógyításban való segítés és 
a rehabilitáció. Nagyon örülünk, 
ha a gyógyítást úgy is tudjuk se-
gíteni, hogy részt veszünk egy 
modern eszköz beszerzésében. 
Bízom benne, hogy a tavalyi kez-
deményezés sikeréhez hasonló-
an az idei kitűzés is sikeres lesz. 
Az elmúlt évben is látható volt, 
mennyien megmozdultak a jó-
tékonysági felhívásra – mondta 
el az elnök.

Radnai Erika színművész, a 
rendezvény szervezője a fellé-
pőkről tájékoztatott. –  Itt lesz 
mások mellett Szőcs Artur szí-
nész, rendező, Aranyosi Péter 
és Bellus István humoristák és 
az operettszínház ifjú tehetsége, 
Veréb Tamás. A Miskolci Szim-
fonikus Zenekar is igazi varázs-
latot hoz majd el a színpadra 
október 13-án este 17 órától 
egy bő kétórás műsor kereté-
ben – nyilatkozta a színművész.

MÉDER NOÉMI

ÚJ, KORSZERŰ MŰTÉTI ELJÁRÁS

Jótékonysági est a modern  
orvosi műszer beszerzéséért

Rozványi Balázs, Radnai Erika, Pap Tibor, Karosi Tamás

Juhász Ferenc, a mindszenti 
templom új plébánosa néhány 
hete költözött Miskolcra. 
Szülővárosából, Gyöngyösről 
érkezett és bízik benne, hogy 
megerősítheti hitében a mis-
kolci katolikus közösséget. 

Juhász Ferenc, elmondása 
szerint tizenkétszer költözött 
már lelkipásztori szolgálata so-
rán. Élt Gyöngyösön, Bogácson, 
Egerben, Ottawában és Miskol-
con is. – Egy éven át a Szent 
Anna templom plébánosa vol-
tam tizenkét évvel ezelőtt. El-
mondhatjuk, hogy „öt kenyér-
rel és két hallal” kezdtük rendbe 
tenni a templomot és a hozzá 
tartozó plébániát, mert ez volt a 
feladat. Egerben tíz éven át vol-
tam a Szent József Kollégium 
igazgatója, Ottawában pedig 
egy katolikus egyetemen tanul-
tam egyházi médiajogot. 

Ez utóbbi egy másik mun-
kámhoz volt szükséges, ugyanis 
alapítója voltam a Szent István 
Rádiónak. Így elmondhatom, 
hogy a kezdetektől jó a kapcso-

latom a sajtóval – részletezte az 
atya. A mindszenti templom új 
plébánosa most elsődleges fel-
adatának tekinti, hogy megis-
merje a közösséget, amelynek 
lelkipásztora lett. – Elődeim 
nagyszerű munkát végeztek itt, 
a közösség is jelentős. Nincsenek 
nagy álmaim, hatvankét éves 
korára már kialakult az ember-
nek egyfajta koncepciója. Na-
gyon fontosnak tartom az okta-
tást, hiszen az egyházmegyében 
a katolikus iskolák elnöke va-
gyok – hangoztatta. - Szeretnék 
létrehozni egy úgynevezett sek-
restyemúzeumot: ilyen több is 
van Európában, arra szolgál, 
hogy azok is templom közelbe 
jöhessenek, akik nem vallásosak 
és nem járnak misére. A kiállí-
tási tárgyak között használaton 

kívüli, eddig talán eldugott egy-
házi eszközök is szerepelnének, 
amelyek számos helyen megta-
lálhatók egy plébánián. 

– Mikor megérkeztem, lát-
tam, hogy egy szépen felújított 
templom és plébánia örököse 
vagyok. A hátsó udvaron azon-
ban rossz állapotban lévő gará-
zsok és romos épületek vannak. 
Szeretnék egy olyan parkot lét-
rehozni, ahol az eddigi gyakor-
latnak megfelelően parkoló is 
lenne, ugyanakkor kulturális 
eseményeket is tudnánk itt, sza-
badtéren tartani.  – Érzékelem, 
hogy nagy lehetőségek vannak 
a helyi közösségekben, szeret-
ném őket segíteni, bekapcso-
lódni a munkájukba – zárta 
nyilatkozatát Juhász Ferenc. 

RÉPÁSSY OLÍVIA
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„Nagy lehetőségek vannak 
a helyi közösségekben”

Szeptember 9-én, vasárnap 
17.00 órától a Miskolc Televí-
zió Hívőszó című műsorában 
a diósgyőri Mária neve plébá-
niatemplom 10 órától kezdődő, 
búcsúi szentmiséjét közvetítik, 
felvételről. A szentmisét Miko-
lai Vince főesperes, diósgyőri 
plébános mutatja be, aki ekkor 
ünnepli 70. születésnapját. A 

hívek a diósgyőri országzász-
lótól fél 10-kor körmenetben 
vonulnak a templomba. Jövő 
szombaton, 15-én, délután 3 
órakor a Kálvária kápolnában 
is lesz szentmise. A szirmai 
Fájdalmas Anya-templom bú-
csúját jövő vasárnap, 16-án, 11 
órától tartják. Az ünnepi szent-
misét Juhász Ferenc kanonok, 

mindszenti plébános mutatja 
be. Előtte, szombaton, egészna-
pos szentségimádást tartanak a 
templomban. Ugyancsak 16-án 
lesz a bükkszentkereszti temp-
lom Szent Kereszt felmagasz-
talása búcsúja is. A 10 órakor 
kezdődő szentmisét Pehm E. 
Ferenc, ferences kistestvér, plé-
bános mutatja be.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Elbírálták a múzeum vezetői pályázatait
Elbírálták a Herman Ottó 

Múzeum magasabb vezetői 
beosztásaira beérkezett pályá-
zatokat – tudatta szerdai köz-
leményében az intézmény.

A régészeti és műemléki 
ügyekért felelős igazgató-
helyettes pozícióját az elkö-
vetkező öt évben továbbra is 
Dr. Szörényi Gábor  András 

tölti be. Vezetői megbízá-
sának legfontosabb része 
az állami nagyberuházá-
sok – kiemelten az M30-as 
autópálya – régészeti fel-
adatainak koordinálása, és 
mellette a múzeum régé-
szeti gyűjteményének, rak-
tárainak, régészeti kiállí-
tásainak és kiadványainak 

gondozása. Eredménytele-
nül zárult a Miskolci Galéria 
tag intézmény vezetői pályá-
zata, ezért az ősz folyamán 
újabb pályázati kiírás vár-
ható a pozíció betöltésére. 
Az átmeneti időre Madarász 
Györgyi, az intézmény mű-
vészeti kurátora kapott ide-
iglenes vezetői megbízást.

„Görögségünk képekben”
Görögségünk képekben 

– 70 éve Magyarországon 
címmel rendez fotókiállítást 
Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának 
aulájában a Miskolci Görög 
Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testülete. A megnyi-

tót szeptember 20-án délután 
5 órától tartják a Polgármes-
teri Hivatal aulájában. A tár-
lat célja, hogy a fényképekkel 
felidézzék a Miskolci Görög 
Nemzetiségi Önkormányzat 
hozzátartozóinak és honfitár-
sainak múltját, jelenét.

Meghívott vendégek: Kri-
za Ákos polgármester, Kiss Já-
nos és Pfliegler Péter alpolgár-
mesterek, valamint Sarantis 
Mantzourakis, a Magyaror-
szági Görögök Országos Ön-
kormányzatának kulturális 
elnökhelyettese.

Amerikából jöttem… – Belvárosi Zenei Esték
Az évad első Belvárosi Zenei Esték koncertjét tart-

ják, „Amerikából jöttem…” címmel, szeptember 26-
án, 18 órától a Zenepalotában. Az erre az alkalomra 
összeálló tengerentúli trió (Hsin-Ni Liu – zongo-
ra, Stephanie Matthews – hegedű, Reenat Pinchas 
– cselló) kamarakoncertje maradandó élményt kí-
nál. Műsor: J. Brahms: G-dúr szonáta op.78; S. Ra-
chmaninov: g-moll szonáta op.22; F. Mendelssohn: 
d-moll zongoratrió op.49.

Újra kinyitott a Papszeri Kiállítási Épület
Rövid szünet után szep-

tember 4-én, kedden ismét 
kinyitott a Herman Ottó 
Múzeum Papszeri Kiállítá-
si Épülete.  A bezárásra azért 
volt szükség, hogy a szakér-
tők megvizsgálhassák meg 
az épület tetőszerkezetének 
állapotát. A szakvélemény 
kézhez vétele után a múzeum 
vezetői a kiállítóhely meg-

nyitása mellett döntöttek, 
így ismét megtekinthetők az 
állandó kiállítások (Elit ala-
kulat és Szemere Bertalan és 
kora), illetve szeptemberben 
új, érdekes programok várják 
az érdeklődőket. Szeptember 
21-én nyílik meg az Amikor 
még fújt a gyár című kiállítás, 
amely a XX. századi Miskolc 
sorsára, lakóinak hétköznap-

jaira, a város életét alapve-
tően meghatározó vasgyári 
termelésre emlékezik. A Sze-
mere-szalon két alkalommal, 
6-án, és 21-én várja látogató-
it, akik megismerkedhetnek 
Erzsébet királyné öltözködé-
si szokásainak magyar vonat-
kozásaival, illetve Ferenc Jó-
zsef miskolci látogatásainak 
történetével.

KULTURÁLIS HÍREK – RÖVIDEN



Másfél órás élő nagykoncertek, napjaink legnépszerűbb formáci-
ói, őrületes fesztiválhangulat – pénteken beindult a Miskolci Sör-
fesztivál! Már az első nap olyan buli kerekedett a Népkert lomb-
koronái alatt, hogy a miskolci közönség számára a továbbiakban 
sem lehet kérdés, hol tölti szeptember második hétvégéjét. 

Szokás szerint már péntek 
délután kígyózó sorok fogad-
ták a bulizni vágyókat a bejá-

ratnál, úgyhogy érdemes volt 
nem az utolsó pillanatra hagy-
ni a karszalagok beszerzését. 

A sörcsapok készen álltak, a 
sörkorcsolyákat árusító bódék 
kitárták ablakaikat, a színpa-
dok pedig teljes menetfelszere-
lésben várták a fellépők sorát. 
Ki más nyithatta volna meg az 
idei Sörfesztivált, ha nem egy 
miskolci gyökerekkel rendel-
kező zenekar: a Paddy and The 
Rats fél 7-kor csapott bele a 
lecsóba, hogy feltüzelje a fesz-
tivál közönségét. Egy kicsit 
mindig stresszesebb elsőként 
állni egy buli pódiumán, de 

Paddyék (a tőlük várható la-
zasággal) megugrották ezt is, 
és olyan őrületes bulit kompo-
náltak a Generali Aréna mel-
letti kertbe, hogy három napig 
biztosan senki sem akar majd 
innen hazamenni.

A színpadon a Magna Cum 
Laude majd a Kowalsky meg a 
Vega váltották egymást, majd 
az est sztárvendége, Alle Far-
ben következett. A nemzetközi 
sztár DJ szettjére volt kíváncsi 
az egész város – de legalább-
is a színpad előtt tomboló tö-
meg ezt a látszatott keltette az 
emberben. Elképesztő hangu-
latban bulizhattuk át az idei 
Sörfeszt első napját, és ez még 
csak a kezdet volt.  A szervezők 
szombaton és vasárnap sem 
adják alább!

Kalandjáték, óriásszínező, 
zenés-táncos műsorok, fény-
festés – szeptember 2-án dél-
előtt családi programokkal 
várta közönségét a Miskolci 
Nemzeti Színház. Este pedig 
az I. Miskolc’s Got Talent 
showban színpadra álltak a 
megye legtehetségesebb fia-
taljai a Nagyszínházban.

Vasárnap a színház körül 
színes programok közül válo-
gathattak kicsik és nagyok: a 
gyerekeket musical- és rajzfil-
mslágerek várták, a felnőt-
tek pedig ízelítőt kaphattak a 
jövő évad zenés előadásaiból. 
A Miskolci Balett új bemuta-
tója, az Álom luxuskivitelben 
részleteivel kápráztatta el a kö-
zönséget, az együttes három új 
táncosa, Harangozó Lili, Filip-
po Nestola és Guido Di Vona 

pedig meglepetésprodukcióval 
mutatkozott be. A színház ze-
nekarának műsora után bárki 
karmesterré válhatott, és ki-
próbálhatta, milyen érzés vezé-
nyelni a zenészeket. A legkiseb-
beket óriásszínező, vattacukor, 
jelmezpróba és arcfestés várta. 
A 6-12 éves korosztály számára 
– a tavalyihoz hasonlóan – Ka-

landjátékot szervezett a színház. 
A gyerekek ezúttal a Félőlény és 
a kiserdő lakóinak segítségére si-
ettek, a színházat ugyanis ellep-
ték a szörnyek, csak a gyerekek 
űzhették ki a félelmetes lényeket 
az épületből. A mesejáték szerep-
lőinek vezetésével számos próba-
tétel várt a csoportokra, miköz-
ben a színház olyan helyszíneit is 
bejárhatták, amelyek egyébként 
zárva vannak a nézők előtt. Az 
izgalmas feladatokat megold-

va végül sikerült a gyerekeknek 
„szörny teleníteniük” a színházat.

 Vasárnap számos akcióval és 
játékkal várták a bérletváltókat 
is. Egy szerencsés vásárló visz-
szanyerte bérlete árát, de egy 
különleges színházi élmény is 
sorsolásra vár: egy néző a ku-
lisszák mögül kísérhet nyo-
mon egy választott előadást. 
A jegypénztárban a színészek 
várták a vásárlókat, akik ha-
zavihettek egy óriásplakátot is 
a tavalyi évad valamely előa-
dásáról, amelyet a művészek 
dedikáltak is. A Szelfi ponton 
pedig bárki készíthetett közös 
képet kedvenc színművészével.

Este különleges programra 
várták a közönséget. A Nagy-
színházban megrendezték az I. 
Miskolc’s Got Talent showt, ahol 
a megye legtehetségesebb fiatal-
jai mutathatták meg igazi kö-
zönség előtt, hogy mit tudnak. 
A népszerű televíziós vetélkedő 
mintájára igazi élő showt vará-
zsoltak a színpadra Papp Endre 
műsorvezetésével. Három kate-
góriában – színház, tánc, zene 
– tizenhárom produkciót láttak 
a nézők, amelyeket szakmai zsű-

ri értékelt. Béres Attila igazgató, 
Szőcs Artur rendező, Kozma At-
tila, a Miskolci balett művésze-
ti vezetője, valamint Fandl Fe-
renc, Mészöly Anna és Bodoky 
Márk színművészek számos ta-
náccsal látták el a versenyzőket, 
akik mind színvonalas, élvezetes 
műsorszámokkal léptek a nézők 
elé. A tét nagy volt, hiszen a leg-
jobbak szerepet kapnak a Hello, 
 Dolly! című musicalben, ame-
lyet novemberben mutat be a 
színház. A zsűri nehéz helyzet-
ben volt, hiszen a sok tehetséges 
fiatal közül nem volt könnyű vá-
lasztani, ezt mutatta a hatalmas 

tapsvihar is a legtöbb előadás 
után. Három produkció érde-
melte ki végül a fődíjat: a Kó-
kuszgolyó trió saját szerzemé-
nye, a „Nekem a dráma”, Matei 

Szofi táncelőadása és Rási  Zorka 
musicaldala, velük újra találkoz-
hatnak majd a nézők a Hello, 
Dollyban! A műsort a színház 
művészeinek produkciói is szí-
nesítették, így rengeteg humor-
ral és meglepetéssel tették em-
lékezetessé az I. Miskolc’s Got 
Talentet.

Az estét látványos fényfestés 
zárta a színészház falán, ahol 
az új évad bemutatóit ajánlot-
ták a nagyérdemű figyelmébe. 
A Miskolci Nemzeti Színház 
a 2018-2019-es évadban is a 
műfaji sokszínűségre, a társa-
dalmat foglalkoztató kérdések 
iránti érzékenységre és minő-
ségre törekszik. Így minden 
néző úgy érezheti: Itt a helyem!

Családi programokkal és élő tehetségkutató show-val 
indult el a színházi évad Miskolcon

„ITT A HELYEM!”

SZOMBAT:

• 17.30-18.50 The Biebers
• 19.00-20.20 Ganxsta Zolee és a Kartel
• 20.30-22.00 Irie Maffia
• 22.10-23.40 Punnany Massif
• 23.50-01.00 Lost Frequencies

VASÁRNAP:

• 16.30-17.30 Emelet
• 17.45-19.00 Ocho Macho
• 19.00-20.30 Hooligans
• 20.30-22.00 Republic
• 22.00- Edda Művek
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Hétfőn nyílt meg Kertész Attila fotó-komputergrafikai ki-
állítása a miskolci városháza aulájában. 

A bemutatott művek az 
„Új média” stílusába tarto-
zó, pixel alapú, számítógépen 
szerkesztett grafikák. Ezen 
alkotások, bár nem klasszi-
kus értelemben vett szabá-
lyok szerint készült manda-
lák, mégis annak tekinthetők, 
mind megjelenésük, mind a 
nézőre kifejtett hatásuk mi-
att.  A mandala szanszkrit 
eredetű szó, jelentése: kör. 
Az elmélyülés és lecsendese-
dés eszközeként használják, a 
meditációk során még ma is, 
főként a keleti kultúrákban. 

A városházi kiállítás nem 
csupán az alkotások, hanem 
azok előállításának módja 
miatt is különleges.

– Itt, a városháza aulájában 
mindig igyekszünk olyan ki-
állításokat szervezni, melyek 
elsősorban miskolci alkotók 
műveit mutatjuk be – mond-
ta el köszöntőjében Alakszai 
Zoltán jegyző. Hozzátette,  
Kertész Attila  alkotásai fel-
hívják a figyelmet, mekkora 
szükségünk van a nyugalom-
ra és a kiegyensúlyozottságra 
a mai rohanó világban. 

Kép-virágok, világokELRAJTOLT A SÖRFESZTIVÁL – EZT A BULIT 
KÁR LENNE KIHAGYNI!



Közönségdíjat nyert a Vá-
rosmajori Színházi Szemlén 
a Miskolci Nemzeti Színház 
Furcsa pár című előadása.

A Városmajori Színházi 
Szemle idei programját az el-
múlt évad legjobb zenés, szóra-
koztató előadásaiból állították 
össze a szervezők. A szakmai 
zsűri az idén is hét kategóriá-
ban értékelte a versenyprog-
ramban bemutatott A vád ta-
núja, az Illatszertár, a Cabaret, 
A képzelt beteg, a Volpone és a 
Furcsa pár című előadást.

Neil Simon fergeteges víg-
játéka, A Furcsa pár keserédes 
humorral mesél a magányról, 
barátságról, férfi-nő kapcsola-
tokról. A darab egy nagyon is 
valós magánéleti válsághely-
zetet tár fel, úgy, hogy közben 
magunkon is képesek vagyunk 
nevetni.

Béres Attila, az előadás ren-
dezője elmondta, hogy a darab 
az együttélés kényszeréből fa-
kadó problémák és a barátság 
számtalan komoly igazságá-
val szembesíti a nézőt. –  Mi-
közben a két férfi történetét 

nézzük, saját magunkra is rá-
ismerhetünk, hiszen minden-
kiben van egy kis Oscar és egy 
kis Felix is. Neil Simon komé-
diája a humor mellett meg-
mutatja a magány vívódása-
it, fájdalmát is. Ez a kegyetlen 
igazságokkal teli darab ren-
geteg kérdést vet fel a férfi-nő 
kapcsolatokról, a barátság ha-
tárairól és az egyedüllét, a hi-
ány elviseléséről – hangsúlyoz-
ta a rendező. A főszerepekben 
Görög Lászlót és Gáspár Tibort 
láthatjuk, ők alakítják a két el-
vált férfit, akik konfliktusok-
kal teli együttélésre kénysze-
rülnek. 

A győri, nyíregyházi, ka-
posvári, kecskeméti, szom-
bathelyi és miskolci társulatok 
produkcióit figyelemmel kí-
sérő szakmai zsűri tagja volt 
Szinetár Miklós rendező, Ba-
gossy László rendező, az Szín-
ház- és Filmművészeti Egye-
tem (SZFE) Színházművészeti 
Intézetének vezetője, Deres Pé-
ter dramaturg és Bán Teodóra, 
a Budapesti Nyári Fesztivált 
működtető Szabad Tér Színház 
Nonprofit Kft. ügyvezető igaz-
gatója. 

A nézők a színház honlapján 
szavazhattak a legjobb előa-
dásra, összesen 1323 szavazat 

érkezett. A közönségdíj nyerte-
se a Miskolci Nemzeti Színház 
társulata lett Furcsa pár című 
előadásával.

A Budapesti Nyári Fesztivál 
záróeseményeként megren-
dezett díjátadón Bán Teodó-
ra egyebek mellett elmondta: 

az idei nyári szezonban há-
rom hónap alatt több mint 100 
előadást játszottak két játszó-
helyükön, a háromezer néző 
befogadására képes Margitszi-
geti Szabadtéri Színpadon és 
az ezer férőhelyes Városma-
jori Szabadtéri Színpadon. A 
fesztivál keretében a szezon 
elején, június 15. és július 3. 
között megrendezett szemlén 
hat nem budapesti színház hat 
előadását mutatták be. A dara-
bokat teltház előtt játszották a 
Városmajori Szabadtéri Szín-
padon.

Megvan a Miskolci Nemzeti Színház idei első díja
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Augusztus 23-án vette át a városházán Az Egyetemért 
– A Városért díjat Vinnai János vállalkozó Kriza Ákos 
polgármestertől és Deák Csaba egyetemi kancellártól. Az 
elismerést Miskolc város napja alkalmából ítélték oda szá-
mára, az ünnepi közgyűlésen azonban nem tudott jelen 
lenni, ezért most vette át a díjat.

Vinnai János Gáván (ma: 
Gávavencsellő) született 1950-
ben. Vegyipari automatizálá-
si üzemmérnöki diplomáját 
a Miskolci Egyetemen, pon-
tosabban jogelőd-intézmé-
nyében, a néhai Nehézipari 
Műszaki Egyetemen szerezte. 
1988-ban alapítója volt a Szin-
va Net Zrt.-nek, amely Mis-
kolc igazi gazdasági sikerszto-
rijává, egyben Magyarország 
egyik vezető informatikai vál-
lalkozásává vált. 

Sokoldalú munkássága 
mellett, mindig szem előtt 
tartotta, kötelességének 
érezte a társadalmi felelős-
ségvállalást is. Ő a Miskolci 
Múzsa Díj kezdeményezője, 
alapítója és a mai napig tá-
mogatója is egyben, amiért 
korábban Pro Urbe Díjat ve-
hetett át, a Miskolci Múzsa 
Díj Alapítvány nevében. 

Vinnai János elkötelezett-
ségét a közügyek felé széles 
körű szakmai-közéleti tevé-

kenysége bizonyítja. Tagja a 
Kereskedelmi és Iparkama-
rának, ahol többek között az 
Informatikai Kollégium tár-
selnöki posztját tölti be, de 
részt vesz az Etikai Bizott-
ság munkájában is. Pálya-
futása alatt mindvégig ak-
tívan dolgozott a Miskolci 
Egyetem Informatikai kép-
zés és innováció fejlesztése 
érdekében. Valódi lokálpat-
rióta, aki mind a gazdasági, 
mind pedig a kulturális élet 
terén letette névjegyét. Élet-
útja Miskolchoz és a Mis-
kolci Egyetemhez egyaránt 
több szálon kötődik, mun-
kája elismeréseképpen méltó 
Az Egyetemért – A Városért 
díjra.

Átvette elismerését Vinnai János
A GAZDASÁGBAN ÉS A KULTÚRÁBAN IS LETETTE NÉVJEGYÉT

FURCSA PÁR A VÁROSMAJORI  
SZÍNHÁZI SZEMLÉN 

Állami kitüntetéseket 
adott át Trócsányi Lász-
ló igazságügyi miniszter 
Magyarország köztársasá-
gi elnöke megbízásából a 
Miskolci Törvényszék két 
nyugalmazott bírájának és 
tisztviselőjének az igazság-
szolgáltatás területén vég-
zett kiemelkedő munkájuk 
elismeréseként.

Az Igazságügyi Minisztéri-
umban augusztus 23-án meg-
tartott ünnepi rendezvényen 
Lakatos Zoltán a Miskolci 
Törvényszék nyugalmazott 
kollégiumvezetője, címzetes 
táblabíró és Deák Györgyike 
Katalin a Miskolci Törvény-
szék nyugalmazott tanácsel-
nöke, címzetes táblabíró lelki-

ismeretesen végzett szakmai 
munkájáért és vezetői tevé-
kenységéért a Magyar Érdem-
rend Tisztikeresztje elismerés-
ben részesült. Garai Gézáné és 
Fülöp Márta Gizella a Miskol-

ci Törvényszék nyugalmazott 
tisztviselői több évtizeden át 
elkötelezetten végzett példa-
értékű munkájukért a Magyar 
Ezüst Érdemkereszt kitünte-
tést vehették át.

Állami kitüntetés nyugalmazott 
bíráknak és tisztviselőknek

MINISZTERI OKLEVÉL AZ ÉSZAK- 
ERDŐ OSZTÁLYVEZETŐJÉNEK
Az Agrárminisztériumban is ünnepséget tar-
tottak Államalapító Szent István ünnepén. A 
rendezvényen Nagy István agárminiszter ál-
lami és miniszteri kitüntetéseket adott át.

Az ünnepségen az agrárminiszter mások 
mellett Miniszteri Elismerő Oklevelet adomá-
nyozott Galvácsné Kertész Viktória Henrietta, 
az Északerdő Zrt. Számviteli és Pénzgazdál-
kodási Osztály vezetője részére, több mint két 
évtizedes, az erdő- és vadgazdálkodók adat-
szolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése érde-
kében végzett, kiváló számviteli és gazdálko-
dási tevékenységéért.

A különdíjat Erdélyi Adrienn, a Miskolci Nem-
zeti Színház marketingvezetője vette át Bán 
Teodórától

A furcsa pár: Gáspár Tibor és Görög László 

Balról jobbra: Garai Gézáné, Lakatos Zoltán, 
Deák Györgyike Katalin, Fülöp Márta



A Civil Összefogás Fórum miskolci Klubja (CÖF Klub Mis-
kolc) 2018. szeptember 15-én 14.00 órai kezdettel, második 
alkalommal rendezi meg a CÖF KLUB MISKOLC NAP-ot, 
ezúttal a Tudomány és Technika Házában. A rendezvényen 
jelen lesz Csizmadia László a CÖF-CÖKA elnöke is.

Célunk – hagyományteremtő 
módon – olyan rendezvény szer-
vezése, amely ráirányítja partne-
reink, vendégeik és látogatóink 

figyelmét a civilek összefogásá-
nak fontosságára. Ezen belül is 
hangsúlyozni szeretnénk a ha-
tárokon túli magyarokkal való, 

lelket erősítő kapcsolatoknak, 
valamint honi és helyi értékeink 
megismerésének és megbecsülé-
sének fontosságát. Kiemelt ven-
dégünk lesz a Székely Társalgó 
Egyesület 24 fős kórusa. 

Ünnepélyesen köszöntjük 
majd Miskolc 20 éves Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzatát, 
amely ünneplésben nemcsak a 
lengyel kötődésű miskolci pol-
gárokra számítunk szeretettel, 
hanem Lengyelországból is vá-
runk vendégeket. A Grupa Re-
gionalna Michalczowa tánckar 
fellépésével is színesíteni szán-
dékozunk rendezvényünket.

A Politikus is ember című 
programunk keretében, rend-
hagyó beszélgetést folytatunk 
Hubay György országgyűlési 
képviselővel, és az időközi ön-
kormányzati választáson képvi-
selővé választott Nagy Ákossal. 

Hungarikumok – Miskolci ér-
téktár című programunk kereté-
ben, valamint a lengyel-magyar 
barátság témakörében értékes 
díjak kitűzésével helyszíni gyer-
mekrajz versenyt hirdettünk 
felsőtagozatosok részére, a fenti 
témákban. Kiselőadásokat hall-
gathatunk a hungarikumokról 
és a miskolci értéktár érdekessé-
geiről, egyúttal meghívtunk né-
hány olyan helyi termelőt, akik 
maradandót alkotnak gasztro-
nómia és a gasztronómiai ha-
gyományok ápolása terén. 

 „Szabad vita a szabadban, sza-
badon szörfölve a szavakon”: 
(mini Hyde Park): A Ház előt-
ti téren felállított hordóról bárki 
kifejtheti véleményét közéletről, 
kultúráról stb., akár keresetlen 
szavakkal is, max. 10 percben 
bármely témában: monológ, vers, 
próza, slam poetry, ének stb.

Miskolcról elszármazott te-
hetséges fiatalok élménybe-
számolói, majd kontrasztként 
dr. Hajdú László nagyvállalko-
zó – a Ház tulajdonosa – ex-
pozéja arról, miért jött vissza, 
haza Miskolcra? Ugyancsak 
Miskolchoz való kötődéséről 
beszélt Répássy Róbert az Igaz-
ságügyi Minisztérium korábbi 
államtitkára és Kisida Tamás a 
Miniszterelnökség Civil Kap-
csolatok Osztály, jogi referense.

Újra gyűjtünk a Kárpátal-
jai Nagydobrony-i árvaháznak, 
ennek keretében Máger Ágnes 
festőművész jótékony célra fel-
ajánlott festményét árverezzük. 

A HetedHét pincészetben 
készített CÖF és a CÖF Klub 
Miskolc bor szintén a gyűjtés 
részeként a helyszínen megvá-
sárolható lesz. A jelenlévők éh-
ségüket miskolci kolbásszal (Di-
ósgyőri Vitéz Kft), kecskesajttal 
(Szimbiózis Alapítvány) és méz-
zel (Ámbrám Tibor) csillapít-
hatják.  A programot este 18.30-
tól a Székely Társalgó Egyesület 
kórusa, a lengyel tánckar, majd 
a Miskolczi Pincék Asztaltársa-
ságának dalárdája és a Mező-
keresztesi Férfikórus szerenád-
ja zárja. Végezetül a Recita Trio 
barokk dallamokkal búcsúztatja 
az estét. 

Honi és helyi értékeink megismerésének, 
megbecsülésének fontosságáért

II. CÖF KLUB MISKOLC NAP 

1878. augusztus 30-án Miskolcot pokoli eső („Eső? Nem! 
Valami kimondhatatlan! A legóriásibb víztölcsér, mely a for-
gószél által a tengerből felkavartatva, hirtelen az alatta át-
surranó hajóra lecsap, az örökre a hullámokba temetve: épp 
így csapott le egy tökéletes tenger-ár...”) érte el, s a városra 
zúduló ítéletidő valóban iszonyatos károkat okozott embe-
réletben, anyagiakban egyaránt. A Miskolcot átszelő vizek, 
patakok felduzzadtak és szinte lemosták a térképről a várost. 

De idézzünk egy korabeli 
brosúrát, melyet 1878-ban For-
ster Rezső nyomdájában adtak 
ki. A címe „Miskolcz város vég-
pusztulása a felhőszakadás ál-
tal” volt, és hűen festi le a város 
pusztulását: „.. És elkezdődtek a 
rémület, a pusztulás órái. A leg-
jobb anyagból épült kőházak 
megrepedtek; a gyöngébbek fa-
lai keresztül nyomatva a hullám 
árjai által elsepertettek, mintha 
papírból lettek volna, és megtelt 
minden pincze, minden bolt, 
minden lakás. 

Vasajtókat, vaskapukat, mint 
a forgácsot kilökte az ár küszö-
böstül együtt; egész háztető-
ket elsodort; sőt nem egy ház-
nak, hanem sok háznak még 
nyoma sincs. A végpusztulás 
ez iszonyatos katasztrófája 12 
órától (éjféltől SL.) hajnalig tar-
tott”… „A pusztulás legóriásibb 
a Jobbágyközben, a Toronyal-
ja-utczában, a Tóth-utczában, a 
pálinka-piaczon, a Pecze-köz-
ben, a forgó-hídnál. A setét-
kapu alatt, a Szinván átvezető 
új vashidat úgy elvitte a vízár, 
hogy csak egyetlen vasgerenda 
jelzi a híd helyét. Iszonyú a kár a 
búza-piaczon is; az óriási meny-
nyiségű búza, kukoricza, árpa: 
mind vízben úszik... És milyen 
szomorú látvány az, a mit a Szé-
chényi-utcza majdnem minden 
boltja előtt láttunk az árvíz utá-
ni napokon! Pick és Gebauer 
gyönyörű szobabútorai, besá-
rozva mind, egytől egyig meg-
semmisültek; Blumenstock, 
Polák, J, Zauer, Mahr K. urak 
üzleteiben az értékes áruk hol 
hevernek? Kint a pocsolyában. 
Mily képet nyújtanak az evang. 
gymnasium, a kath. elemi is-
kola, a közkórház, a minoriták 
kertje leomlott hatalmas falke-
rítésével, a ref. ápolda, a Szín-
ház-utczai 2405 sz. ház, hol a 

víz iszonyú magasságban höm-
pölygött az első emeleti ablako-
kon át is, a forgóhíd melletti há-
zak sora! Sassy ügyvéd úr háza, 
hol az ár egész ügyvédi irodáját 
elsodorta. … 

Tény, hogy milliókra megy a 
kár és százakra a halottak szá-
ma. Sept. 1-ig ugyanis a ma-
jor-udvarba hoztak 93 hullát, 
a kálváriára 53 hullát vittek, 
az izr. kórházba 115 hulla vi-
tetett. Ezen áldozatokon kívül 
Szirmán a Sajó hídjánál ki-
fogatott 60 hulla… Hát a kik 
még az iszapban alámerülve 
alusszák az örök álmot, vagy 
a kiket a Sajó a Tiszába vitt el? 
Egyre bukkannak hullákra. … 
„Vannak családok, a kik vég-
kép kipusztultak; így az eddig 
ismeretes esetek közül: Szebe-
nyi család a torony alatt egé-
szen kihalt, szintúgy a Kerék-
jártó-család a Fáy-malomnál: a 
Kandia-utczából nyíló közből 
szintén hiányzanak egész csa-
ládok, köztök Groák neje há-
rom gyermekkel, és egy más 
izraelita nő hét gyermekkel. 
Latkóczi a festésznek hátraha-
gyott egész családja a romok 
alatt lelte halálát, nem külön-
ben Popovcsics gépészé a sárga 
fürdő mellett... egyedül Molnár 
Elek úr kertjénél 10 halottat ta-
láltak. Az egyik konkrét törté-

net egy csizmadialegényről és 
menyasszonyáról szól. Márton, 
a csizmadia vásárba ment fu-
varosával és megígérte meny-
asszonyának, hogy bármilyen 
későn érkezik haza még meg-
látogatja. Mariska menyasszo-
nyi ruháját varrta, azzal akar-

ta majd meglepni vőlegényét. 
„Egészen felöltözött; hajába 
tűzte szomszéd pajtásnéja, a le-
endő nyoszolyólyány, a mirtus-
koszorút. Ekkor óriási dörre-
nés reszketteté meg a levegőt. 

Az iszonyatos mennydörgést 
nehéz zápor követé. A nyoszo-
lyólyány haza akart szaladni, 
hiszen csak egy kis fonott kerí-
tés választá el őket egymástól; 

de nem bírt, mert a Szinva vize 
kicsapott már. – Maradj ná-
lunk Juczi! – monda Mariska 
a reszkető nyoszolyólyánynak. 
Győr felől pedig vágtatott egy 
kocsi az országúton; a villá-
mok és dörgés közt száguldot-
tak a megrémült lovak. Márton 
a kocsin ült; előre nézett; sze-
mei kidőltek. Márton öcsém, 
hebegé a fuvaros, a ló sem érzi 
hol jár; lába nem hordja; lábát 
hordja valami. … Andris bácsi! 
Az istenért, hiszen mintha ott-
hon volnánk már. Amott, néz-
ze csak ott! A villámlásnál nem 
látja Molnárék házát! Nem lá-

tok semmit! Fuldoklik a ko-
csis; én csak azt érzem öcsém, 
hogy úszunk, kocsinkat viszi 
az ár. Ugorjon le, az árok felé, 
mert elveszünk! Márton beug-
rik a sustorgó, hömpölyögve 
csapkodó vízbe egy-két ölnyi-
re a háztól, a melyben meny-
asszonya imádkozik. Előtte, 
körülte ropognak, recsegnek a 
háztetők; egy iszonyatos ár kö-
zeleg, a mit még két nagy kerí-
tés visszatart; egy pillanat még 
és azok a gátak is leomlanak. 
Mariskám! Kiált keservesen, 
szívszaggatólag Márton, kit 
egy résztvevő hab oda ringa-

tott az ajtóhoz. Nyisd ki az aj-
tót Mariska, ha még meg nem 
haltál! Bent a leány a zúgó ha-
bok lármája közt meghallja 
mintegy túlvilági sejtelemből 
vőlegénye hangjait... Ne nyisd 
ki az ajtót Mari! Kiált rémül-
ve a nyoszolyólyány; most még 
vissza tartja az erős vasajtó a 
betódulni akaró áramlatot; mi-
helyt kinyitod, elvesztünk! Ne 
nyisd ki, hiszen már úgy is tér-
dig ér a víz! Megígértem, hogy 
viszontlátom! Monda a meny-
asszony. Menekülj a padra; vő-
legényemet meg kell mente-
nem. És oda támolygott a fehér 
ruhás menyasszony a nehéz aj-
tóhoz. Künn az udvaron 12-tőt 
vert az óra. 

A rémséges setétséget egy ha-
talmas villám tépte szét. Iszo-
nyú képet világított be: a hirte-
len feltárt nagy vasajtón magas 
férfialakot csapott az iszonyú 
erejű hullámtenger a fehér ru-
hás menyasszonyhoz. Mell, 
mellen volt egy pillanatig; a 
karok egymásba fűződtek; egy 
óriási roppanás, egy iszonyú 
kavargó hullám, és – a házas-
párból halottas pár lett. A hű 
vőlegény és menyasszony hul-
láit egymásba fűződve találták.”

A brossúra célja az adakozás-
ra való felhívás is volt, hiszen a 
könyvecske így zárul: „Édes ol-
vasóm! Ha szíved megindult 
e sorok olvasására, áldozz egy 
pár krajczárt a miskolczi ügye-
fogyottak számára!”

SOMORJAI LEHEL
TÖRTÉNÉSZ

FEJEZETEK MISKOLC TÖRTÉNETÉBŐL

Közélet Miskolci Napló8

A nagy miskolci árvíz, ahogy a korabeliek látták

Városi megemlékezés az árvízi emlékműnél

A pozsonyi csata évfordulója  
alkalmából tartott megemlékezésen

A Grupa Regionalna Michalczowa tánckar



Egyedülálló sportcsemegét hozott az első szeptemberi hétvé-
ge. UCI C1 ProTrials Championship nemzetközi trial kerék-
páros versenyt rendeztek Miskolc belvárosában, a Tudomány 
és Technika Háza előtt. A nemzetközi megmérettetésen öt 
ország biciklisei mérték össze tudásukat.

Magyarországon először 
Miskolcon láthattak az érdek-
lődők ilyen nemzetközi be-
sorolású trial viadalt. A nem-
zetközi licences elit mezőny 
elképesztő megoldásokkal 
szórakoztatta a publikumot. 
A versenyt a Nemzetközi és a 
Magyar Kerékpáros Szövetség 
felkérésére, Miskolc város tá-
mogatásával, a helyi ProTrial 
Sportegyesület rendezte. A ta-
pasztalatlanabb nézők sokszor 
alig hittek a szemüknek, olyan 

megoldásokkal szórakoztatta a 
publikumot a C1, vagyis nem-
zetközi világkupa besorolású 
trial szakágverseny mezőnye.

Kategóriájából és az egész 
mezőnyből kiemelkedett, a je-
lenlegi talán legjobb hazai tri-
álos, Hegedűs László, aki hiba 
nélkül teljesítette az öt külön-
böző szekcióból, vagyis aka-
dályból kialakított pályát, 
és első helyezést ért el. Mint 
mondta, a szervezőknek kivá-
lóan sikerült eltalálniuk a ver-
seny nehézségi szintjét, erre 
lehet azt mondani, hogy nem-
zetközi színvonal. – Ez ab-
ban is megmutatkozik, hogy 
Csehországból, Szlovákiából 
és Lengyelországból is jönnek 
versenyzők Miskolcra, ami azt 

gondolom kiváló előrelépés 
mind a sportágnak, mind pe-
dig ennek a rendezvénynek – 
nyilatkozta Hegedűs László. 

A látványos versenynap vé-
gén, Kiss János alpolgármester 
és Rakaczki Zoltán sportért fe-
lelős polgármesteri megbízott 
adta át az érmeket a díjazot-
taknak. – Nagyon érdekes ver-

senyszámok voltak, izgalmas 
pályát építettek fel a szervezők. 
Jó volt látni a versenyt, az ér-
deklődő közönséget, s nagyon 
jól esett, hogy a kerékpáros 
szövetség képviselői is meg-
dicsérték a helyi sportéletet, a 
miskolci kerékpáros élet fej-
lődését – mondta el Rakaczki 
Zoltán. 

NEMZETKÖZI TRIAL-VIADAL MISKOLCON

Elképesztő megoldásokkal 
szórakoztatták a közönséget

Távozott Ugrai és Ioannidis 
A klub tájékoztatása sze-

rint augusztus 31-én közös 
megegyezéssel szerződést 
bontott a DVTK és Ugrai 
Roland. Nikolaos Ioannidis a 
portugál élvonalbeli CS Ma-
rítimo csapatában folytatja 
pályafutását, miután a DVTK 
és a görög támadó is kedvező 
ajánlatot kapott.

Bronzérmes lett Gercsák Szabina
Gercsák Szabina, a DVTK 

Miskolci Judo Club válo-
gatott sportolója vasárnap 
Pozsonyban versenyzett az 
Európa Kupán, ahol négy 

mérkőzésből mindössze 
egyszer szenvedett ve-
reséget, így a harmadik 
helyen végzett a 70 kg-
os súlycsoportban.

Nagyot küzdöttek a Jegesmedvék

Vasárnap délután a DVTK 
Jegesmedvék csapata a Rapa-

ces de Gap együttesével csa-
pott össze a Tátra Kupa har-
madik helyéért. A küzdelem 
háromgólos francia győze-
lemmel zárult, ami a torna 
4. helyét jelenti számunkra. 
(DVTK Jegesmedvék – Ra-
paces de Gap 0-3) – Nagyon 
hasznos volt számunkra ez a 
torna, jobb csapat vagyunk, 
mint amikor idejöttünk, vég-
ső soron ez volt a cél, úgy-

hogy elégedett vagyok. Saj-
nos nem sikerült elég közel 
kerülni a franciák kapujá-
hoz, nem voltak igazi lövő-
helyzeteink, így nem sikerült 
a harmadik hely, de előre te-
kintünk, várjuk a következő 
hazai meccset, ami egyben 
az utolsó is lesz a szezonrajt 
előtt – értékelt Glen Hanlon 
vezetőedző a klub honlapjá-
nak. 

Debrecenben is nyert a MEAFC
Az NB I/B-s férfi kosárlab-

da bajnokság rajtjához köze-
ledve, a felkészülés hajrájába 
fordulva kedden Debrecen-
ben, a helyi U23-as csapat 
ellenében sikerült nyernie 
a MEAFC gárdájának. Az 
Oláh Gábor utcai csarnokban 
megrendezett mérkőzésen a 
vendéglátó fiatalok alaposan 

„nekirontottak” a miskolci-
aknak, akik a második játék-
résztől kezdve tudták csak át-
venni az irányítást. 

A jól összpontosító 
MEAFC innentől kezdve ér-
vényesíteni tudta akaratát, 
melynek magabiztos győ-
zelem lett a vége. (DEAC – 
MEAFC 75-88) 

Újabb játékosokat igazolt 
a napokban a DVTK. A Sán-
dor Károly Akadémián és 

Liverpoolban nevelkedő Pol-
gár Kristóf a DVTK hetedik 
nyári igazolása. Többször 
szerepelt a korosztályos vá-
logatottakban, ahol Forgács 
Dávid csapattársaként lépett 
pályára. 

Márkvárt Dávid három-
szoros magyar válogatott 
középpályás pedig a nyolca-
dik. 2017-ben Oroszország, 
Svájc és Costa Rica ellen 
ölthette magára a címeres 

mezt. Pályafutása során 125 
NB I-es mérkőzésen 10 gólt 
rúgott. 
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Az OTP Bank Liga 7. for-
dulójában, múlt szomba-
ton a Paks csapatát fo-
gadta itthon a DVTK. A 
sok hibával tarkított, nem 
különösebben nagy iramú 
mérkőzésen egyértelműen 
a Diósgyőr játszott me-
zőnyfölényben, helyzete is 
több volt, de ezt nem sike-
rült gólra váltani, 0-0-ás 
döntetlennel zárult a mér-
kőzés.

A DVTK jóval magabiz-
tosabban játszott, mint leg-
utóbb. Néhány hazai támadás 
kifejezetten látványos volt, 
és háromszor is nagyon kö-
zel voltak a gólszerzéshez, de 
még mindig nagyon sok volt 
az eladott labda. A Paks lát-
hatóan nem akarta erőltetni 
a támadásokat, megelégedett 
az idegenbeli egy ponttal - ezt 
a mérkőzést be lehetett volna 
húznia a DVTK-nak.

– Mindkét csapatnak vol-
tak helyzetei, de mi tisztább 

lehetőségeket tudtunk ki-
alakítani. Leginkább a gól 
hiányzott, Vernes kapufát 
lőtt, Brković szöglet utáni, 
és Tóth kapu előtti helyzetét 
követően megszerezhettük 
volna a vezetést, de nem si-
került. Mindig nehéz a Paks 
ellen játszani, emlékezhe-
tünk, hogy a Vidi és az FTC 
ellen is döntetlent értek el. 
A saját játékosaimmal elé-
gedett vagyok, ha a múltheti 
teljesítménnyel hasonlítom 
össze, akkor sokat fejlőd-
tünk védekezésben és akkor 

is, amikor nálunk volt a lab-
da. Ezen kívül ma bátrab-
ban vállalkoztak a játékosok, 
többször is látni lehetett azt 
a rövidpasszos játékot, amit 
elvárok a csapattól. Minden 
pont sokat ér, és azt se felejt-
sük el, hogy ma nem kap-
tunk gólt. A legutóbbi három 
meccsen összesen egy gólt 
kaptunk, ami a bajnokság 
eleji helyzethez képest hatal-
mas előrelépés – nyilatkozta 
a mérkőzés után a dvtk.eu-
nak Fernando Fernandez di-
ósgyőri vezetőedző.

Ezt megnyerhette volna a DVTK 

Újabb igazolások

HÍREK – RÖVIDEN

A Miskolci ProTrial 
Sportegyesület közel 10 éve 
szervez különböző fokoza-
tú, nehézségű és nagyságú 
biciklis sportrendezvénye-
ket Miskolcon és közvetlen 
környezetében. A tagság a 
megmérettetések mellett 
nagy hangsúlyt fektet a tri-
ál sportág népszerűsítésére, 
és utánpótlásnevelésre egy-
aránt. 2017-ben, a sok éves 
sikeres rendezvényszervezé-
sek apropójaként, az egye-
sület szervezésében Miskolc 
egy regionális nemzetközi 
versenynek és országos baj-
nokságnak adott otthont, 
ahová közel 2000-2500 
néző, 50 versenyző és 100 
fős kísérő személyzet láto-
gatott el.

A sok évnyi magas szín-
vonalú munka és a regio-
nális nemzetközi bajnokság 
sikeressége okán 2018-ban 
a Nemzetközi Kerékpáros 
Szövetség és a Magyar Ke-
rékpáros Szövetség felké-
résére a Miskolci ProTrial 
Sportegyesület rendezhette 
az első, C1, vagyis nemze-
közi világkupa besorolású 
trial szakágversenyét.



2018-ban ünnepeljük a Ma-
gyar Honvédség fennállásá-
nak 170. évfordulóját. A jeles 
évfordulóra a HM Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum ván-
dorkiállítást készített, amely 
szeptember 3-án érkezett Mis-
kolcra és szeptember 12-ig lesz 
látható az egyetemen.

A tárlat a 170 éves idősza-
kot öt nagy egységre osztja fel: 
1848-1868, 1868-1918, 1918-
1945, 1945-1990, és végül az 
1990-től napjainkig terjedő 
időszak. Ezek mindegyikéhez 
társul egy-egy egyenruha vala-
mint zászló, amely jellemzi az 
adott korszakot.

Az 1848-as szabadságharc 
korszakát egy honvédvadász 
hadnagy idézi fel. A korszakban 
az egyéni harcra kiképzett, válo-
gatott legénységű vadász alaku-
latok joggal tekinthetők a mai elit 

csapatok előfutárainak. Ugyan-
csak a szabadságharchoz kap-
csolódik a honvédség gyalogsági 
csapatzászlója. A kiegyezés után 
megalakuló „második Honvéd-
ségre” egy honvéd közhuszár 
figurája emlékeztet, s egyben 
képviseli a legmagyarabb fegy-
vernemet, a huszárságot.

A Nagy Háborúhoz kapcso-
lódik az 1913-ban megalapított 
honvéd tüzérség tűzmestere, 
díszegyenruháján a kitünteté-
sek már a harctéri szolgálatról 
árulkodnak. A Monarchia és az 
I. világháború időszakához kap-
csolódik az 1868 M honvédségi 
csapatzászló is. A Horthy-kor-
szakot, majd a II. világháborút a 
Magyar Királyi Honvéd Légierő 
tizedesének egyenruhája kép-
viseli, csakúgy, mint az 1938 M 
csapatzászló.

Az 1945-től a rendszerváltá-
sig terjedő időszak bemutatására 

az MN 46. hadihajós dandár, is-
mertebb nevén a flottilla matró-
zának öltözetét választották ki, 
amely a korszak egyik legnép-
szerűbb egyenruhája volt. Az 
1956-os eseményeket egy 1950 
M csapatzászló idézi, amelyből 
a forradalom napjaiban kivág-
ták a Rákosi-címert. Nem le-
hetne teljes a tárlat a honvédség 
közelmúltban bevezetett új gya-
korlóruházatának bemutatása 
nélkül, amelyet ebben az eset-
ben egy katonai rendész figurá-
ján láthatunk. Mellette a jelenleg 
is használt 1990 M csapatzász-
ló jelképezi a rendszerváltástól 
napjainkig terjedő időszakot.

A tárlatban néhány olyan mű-
tárgyat helyeztek el, amelyek 
emblematikus szerepet játszot-
tak a Magyar Honvédség törté-
nelme során. Ilyen a fekete tiszti 
sapka, amely évtizedekig a tisz-

tikar jelképének számított, va-
lamint az 1861 M gyalogos tiszti 
szablya, aminek modern válto-
zatát megkapják az újonnan fel-

avatott honvédtisztek. A fronton 
harcoló katonákra az 1935 M 
rohamsisak emlékeztet, bocskai 
sapka pedig, mint a legjellegze-
tesebb magyar katonai fejfedő 

kapott helyet a kiállításban. A 
két bemutatott lőfegyver, az 1895 
M Mannlicher gyalogsági pus-
ka, a Nagy Háború magyar ba-
káinak fegyvere, amely még a II. 
világháborúban is szerephez ju-

tott, valamint az 1965 M AMD 
gépkarabély, ami a közelmúltra 
és a sorkatonaságra emlékeztet.

A kiállítás hangsúlyos eleme 
a katonaportrékkal borított Hő-

sök Fala, amelyen hat, különle-
ges életutat bejárt magyar ka-
tona portréját, kitüntetéseit és 
rövid életrajzát mutatja be.

Torma András, a Miskolci 
Egyetem rektora köszöntőjében 
úgy fogalmazott, a haza védel-
me minden államnak köteles-
sége, büszkék rá, hogy az egye-
tem mindig jó kapcsolatot ápolt 
a honvédséggel. Horváth Zita, 
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának felsőoktatásért fele-
lős helyettes államtitkára arról 
szólt, hogy a hadtörténet a tör-
ténelemtudomány fontos része. 
Pár év múlva várhatóan új kuta-
tási eredményeket tudunk meg 
például a mohácsi csatáról is, 
ami átírhatja a történelmünket. 
Az egyetemen most bemutatott 
kiállítás egy hatalmas, felhalmo-
zott tudás kicsi keresztmetszete, 
összefoglalása. A megnyitó után 
konferenciát tartottak a honvé-
delem témakörében. 

Hirdetés

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

A MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. jogszabályi kötelezettségé-
nek eleget téve 2018. szeptember 3. – 2018. október 15. 
között a lakosság körében felhasználói elégedettségfel-
mérést végez. A felmérést a Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatal előírása szerint a MIVÍZ Kft. meg-
bízásából a Kutatópont Kft. végzi, személyes megkeresés 
útján. A felhasználók kiválasztása véletlenszerű volt, a vá-
laszadás önkéntes.

A kérdezőbiztosok azonosító kártyával rendelkeznek, 
amellyel igazolják magukat.

Annak érdekében, hogy a felmérés eredménye alapján 
szolgáltatásunk színvonalát emelni tudjuk, kérjük együtt-
működésüket!

Köszönettel:  
MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.

Bükki forrásból

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

BÉRBE ADJA
a központi épület (Miskolc, Görgey u. 11.) 

földszintjén,
nyilvános, közforgalmú terében kialakított,  

12 m2 alapterületű, 

BEJÁRATOTT BÜFÉ
működtetési jogát.

A részletekről érdeklődni a gazdasági 
vezetőnél lehet telefonon: 46/503-120

MISKOLCI ELADÓ  
INGATLANOK

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

+ versenytárgyalás) útján történő értékesítésre  
meghirdeti 2018. szeptember 20-i beadási  

határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:

Az ingatlanról 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

Lengyászó u. 3., beépítetlen 
terület, 43140/2 hrsz. 1068 2 300 000

„CSAK AZ JÖJJÖN KATONÁNAK,  
AKI ILYET SZERET!" 

Hadtörténeti kiállítás  
a Miskolci Egyetemen 



A napokban fejeződött be 
egy bükkszentlászlói út 
újraaszfaltozása, amelyet 
korábban teljesen tönkre-
tettek az időjárás viszon-
tagságai. Az útszakasz fel-
újítása és a biztosító támfal 
újjáépítése negyvennégy 
millió forintba került.

A bükkszentlászlói temető 
felé vezető út teljes felújítá-
sa nem kis munka volt, iga-
zán biztonságossá és tartós-
sá akarták tenni az újonnan 
elkészült szakaszt. Csakúgy, 
mint az új támfalat, amely-
nek vasalt alapja három mé-
ter mélyen van a föld alatt, 
így még jobban védi majd a 
házakat a hegyoldal felől.

Szakácsi Lajos művezető 
elmondása szerint először 
ki kellett ásni egy alapozási 
mélységet, s ezt be kellett dú-
colni a munkálatok elvégzése 
érdekében. – Innen történt 

egy még egy mélyebb alapo-
zás cölöpökkel és arra ment 
egy lépcsős kialakítású alap – 
részletezte a szakember.

A bükkszentlászlói temető 
felé vezető út az utóbbi évek-
ben nagyon megrongálódott 
az időjárási viszontagságok 
miatt. Ezért kellett teljesen 
újraaszfaltozni. A munka 
májusban kezdődött, és pén-
teken az utolsó méterekkel is 
végeztek.

Gazdusné Pankucsi Kata-
lin önkormányzati képviselő 
tájékoztatása szerint a beru-
házás negyvennégy millió fo-

rintba került. – Ennek hetven 
százalékát vis maior pályáza-
ton nyertük, a fennmaradó 
harminc százalékot pedig az 
önkormányzat biztosította. 
Néhány évvel ezelőtt már asz-
faltoztuk ezt a temetőhöz utat, 
sajnos azonban a támfal nem 
volt elég szilárd és emiatt egy 
kicsit megrepedt a széle – tet-
te hozzá a képviselő.

A repedésekbe befolyó csa-
padék megrongálta az utat 
és a támfalat is, balesetveszé-
lyesek lettek. Ezt a veszélyes-
sé vált harminc méteres sza-
kaszt építették most újjá.

Idén is megrendezték a mára 
hagyománnyá vált bányász-
napot Perecesen, ám ezúttal 
új helyszínen: a Tárna téren. 
A szervező Új Bányamécs 
Baráti Kör Egyesület számos 
szórakoztató és a valamikor 
bányakultúrát idéző prog-
rammal várta múlt szom-
baton az érdeklődőket a 
szabadtéri színpadon és a 
koszorúzási helyszíneken.

A rendezvénysorozat déle-
lőtt a gyerekeknek szánt mű-
sorokkal vette kezdetét. Egy 
fafaragó mester várta az ér-
deklődőket, hogy beavassa 
őket mestersége rejtelmeibe, 
11 órától pedig a szokásos 
feleségcipelő verseny követ-
kezett. Rendőrségi és tűzoltó 
autókat is megtekinthettek a 
látogatók, majd a hagyomá-
nyoknak megfelelően, ko-
szorúzással tisztelegtek a 
kopjafánál, a Kis Bányász szo-
bornál, és köszöntő beszédek 
hangzottak el. 

Kiss János, Miskolc város al-
polgármestere beszéde elején 
tiszteletét fejezte ki azok iránt, 

akik évtizedekkel ezelőtt nap, 
mint nap végezték a bányászok 
kemény, becsületes és tisztes-
séges munkáját. – Nem az volt 
az igazi baj, hogy meghozták 
azt a döntést, mely szerint a 
magyar bányászatot be kell re-
keszteni – idézte fel a múltat az 
alpolgármester –, az igazi baj 
az volt, hogy ezt a döntést egy 
kicsit visszafelé is fordították 
az időben.

A sok-sok korábbi küzde-
lem és munka, a közösségépítő 
és kulturális területeken elért 
sikerek ugyanis ilyen módon 
mind megkérdőjeleződtek. 
Felvetődött a kérdés, hogy ha a 
jövőben ez a terület már nem 
értékes, akkor a múltja vajon 
értékszerű volt-e? – Szerencsé-
re mindig volt néhány olyan 
sziget, világító fáklya, amely 
hitet tett emellett a régi kultúra 
mellett. Ezek közé tartozik Pe-
reces is – húzta alá az alpolgár-
mester.

Mint mondta, Pereces nem 
csupán megőrizte ezeket az ér-
tékeket, de évről-évre terjesz-
ti is: meghívja ide a miskolci-

akat, a környékbelieket, hogy 
bemutassa a bányakultúrát. 
A munka, amit a perecesi kö-
zösség elvégzett, felhatalmazza 
az embereket arra, hogy a bá-
nyász-himnusz "Szerencse fel, 
szerencse le" sorából a "fel"-re 
koncentráljanak, mert Perces 
előtt kiemelkedő jövő áll. 

Pakusza Zoltán helyi ön-
kormányzati képviselő a ren-
dezvényen egyebek mellett a 
perecesi bányatelep és Pere-
ces múltjáról szólt. - Rengeteg 
mindent adunk Miskolcnak. 
Gyönyörű természeti környe-
zettel, kultúrális sokszínű-
séggel is gazdagítjuk a várost. 
Pereces falu a városban, egy 
olyan erős közösség, amely is-
meri, tiszteli a hagyományait, 
és tovább élteti azokat - fogal-
mazott a képviselő, kiemelve: 
annak a közösségnek van jö-
vője, mely ismeri a gyökereit, 
és tiszteli az őseit.

A zenés, táncos, szórakoz-
tató programok között szere-
pelt nótázás Újvári Marikával, 
de fellépett a Perecesi Bányász 

Koncert Fúvós Zenekara, il-
letve a Groovehouse is. Este 9 
órakor tűzijátékkal zárult az 
esemény.
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„Szerencse fel, szerencse le, ilyen a bányász élete”
BÁNYÁSZNAP PERECESEN

Pereces Diósgyőr határában, a 19. században létrejött bá-
nyásztelepülés, 1950-ben csatolták Miskolchoz. A térség szén-
tartalékainak bányászata már a 18. században megkezdődött, 
de igazán csak akkor indult be, amikor a 19. század máso-
dik felében a garadna-hámori völgyből Diósgyőrbe költözött 
a későbbi vasgyár elődje.  Lónyay Menyhért pénzügyminisz-
ter 1868. február 5-én keltezett levelében szerepel az utasítás 
a perecesi bányatelep létesítésére.  Az első világháború után a 
Baross-akna termelését csökkentették, Újaknáét 1924-ben le-
állították. A függőleges aknaszállítás 1938-tól megszűnt. Az 
északi és a déli lejtősaknákat mélyítették. A második világhá-
ború után a bányát államosították; ebben az időben áttértek 
a frontfejtésre. A Baross-akna központi helyzetének köszönhe-
tően a pálinkási, adriányi és finkei telepek szenét is itt termel-
ték ki. 1947. május 2-án kilenc munkába induló bányász éle-
tét vesztette, amikor a tárnába szállító kisvasút bejárata rájuk 
omlott. Az omlás helyszínén ma emlékmű található.

A támfal és az út is megújult 
Bükkszentlászlón

Lassan vége a nyárnak, még 
frissek a nyaralás emlékei. 
Mindenki szívesen gondol 
vissza a mediterrán tenger-
partokra és ezzel együtt a 
mediterrán ételekre. Nincs 
is alkalmasabb hely egy kis 
nosztalgiázásra az Avalon 
Resort & SPA élményme-
dencéinél, vagy a mellette 
lévő Cuba bárnál, ahol a 
kellemes merengés közben 
néhány isteni koktél nyújt-
hat extra társaságot.  

A pazar múltidézés után, 
ha éppen nem a Ristorante 
kényeztetésére vágynak, ak-
kor vacsorára az otthonukban 
is elő tudják csalogatni a déli 
ízeket.  Most egy fantasztikus 
receptet ajánl Szepesi Gábor, 
az Avalon Ristorante kreatív 
séfje, amelyet valóban érde-
mes elkészíteni, hiszen egy fa-
lat Olaszország.

San Benedetto halleves: 
(hozzávalók két fő részére): – 
Feketekagyló 8 db; – Vénusz-
kagyló 8 db; – Rákfarok: 6 db; 
– Konyhakész polip: 4 dkg; 
- Tintahal: 5 dkg; – St. Jakab 
kagyló: 2 db; – Scampi: 1 db; 
– Branzino filé: 12 dkg; – Fok-
hagyma 5 gerezd; – Friss pa-
radicsom: 25 dkg; – Olívaolaj: 
1 dl; – Fehérbor: 2 dl; – Só; – 

Bors; – Kakukkfű, – Bazsali-
kom, – Petrezselyemzöld. 

Elkészítési idő kb. 15-20 
perc. Olívaolajon megpirítom 
a kézzel megtört fokhagymá-
kat, majd hozzáadom a feke-
tekagylót és a vénuszkagy-
lót is. A hozzávalókat együtt 
5-6 percig közepes lángon 
pirítom, figyelve, hogy a fok-
hagyma ne égjen meg. Ezután 
felöntöm fehérborral, hoz-
záadom a rákfarkat, polipot, 
tintahalat és a St. Jakab kagy-
lót. Sózom, borsozom, utána 
meghintem kaukkfüvel. Ad-
dig pirítom ameddig a kagy-
lók leve és fehérbor el nem fő.

Ezután a felkockázott friss 
paradicsom és a Scampi kö-
vetkezik. Az utolsó 4 percben 
teszem bele a Branzinó filét, 

befejezésül az egészet kész-
re főzöm. Csak a legvégén 
szórom rá a friss bazsalikom 
leveleket és a frissen aprított 
petrezselymet. Végül mélytá-
nyérba tálalom. Ízlés szerint 
kevés vörösborecettel is lehet 
megbolondítani. Kanál helyett 
villával és kézzel lakmározza-
nak!  Kivételesen hagyják a 
fogyókúrát, egyék bátran sok 
pirítóssal, hiszen igazából ez 
nem is leves, hanem egy ragu, 
csak az olaszoknál így néz ki 
egy leves.

Fogyasszanak mellé hideg 
testes fehérborokat!  A San 
Benedetto hallevest a nemzet-
közi díjnyertes Avalon Risto-
rantéban is megkóstolhatják, 
ha Miskolctapolcán járnak! 

SZEPESI GÁBOR

Nyárbúcsúztató mediterrán 
ízkavalkád Avalon módra!
Avalon Gasztro rovat
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A 2014 óta működő mis-
kolci JAM Republic Cover 
Band sok helyi és környék-
beli rendezvényen lépett 
már fel. Szeptember 14-én a 
Gárdonyi parkban játsza-
nak legközelebb egy Bódi 
László – Cipő emlékkon-
certen.

A Művelődési Ház előtti té-
ren lesz a színpad és közvet-
len közelében egy hatalmas 
kivetítő is. Itt idézik fel a le-
gendás énekes alakját. Bódi 
László „Cipő” a Republic 
együttes frontembere öt éve 
hunyt el.

2014-ben alakítottuk meg a 
Jam-Republic Cover Band-et. 
Ez egy emlékzenekar, amely-
lyel tiszteletünket szeretnénk 

kifejezni Cipő és Tóth Zol-
tán munkássága iránt. Nagy 
örömmel játsszuk a 90-es 
években megírt slágereket 
– mondta el Berecz Attila, a 
zenekar énekese. Az együt-
tes tagjai hobbiból zenélnek, 
mindenkinek van „civil” fog-
lalkozása.

Poncsák Csaba dobos arról 
szólt, hogy a koncertet mint-
egy kétórásra tervezik. Nem 
csupán közismert számok, ha-
nem más, kevésbé ismert dalok 
is felcsendülnek majd. – Azo-
kat a számokat játsszuk, azt az 
időszakot idézzük fel, amikor 
Cipő és Zoli még ott volt a ze-
nekarban, tehát a 2013 előtti 

korszakot. Várjuk azokat, akik 
annak idején ott voltak eze-
ken a koncerteken és szeretnék 
felidézni azok hangulatát. De 
ugyanígy várjuk azokat a fia-
talokat is, akik életkoruk mi-
att talán most először hallhat-
ják élőben ezeket a számokat 
– nyilatkozta a dobos.

Az emlékkoncerten az egy-
kori Republic alapító tag, 
Tóth Zoltán is fellép vendég-
ként. Mint mondta, Szikszón 
született, de boldogkőváral-
jainak vallja magát. Tokaj-
ban és Miskolcon járt gim-
náziumba, első zenekarai is 
itt, ezekben az időkben ala-
kultak. Cipő halála után úgy 
döntött, hogy Republic nevű 
zenekarral nem lép fel. 2013-
ban megjelent egy szólóleme-
ze Húsvéti hó címmel, azon 
olyan dalok is szerepeltek, 
melyek csírái még a Republic 
időszakban születtek. Ezt kö-
vetően instrumentális, ének 
nélküli albumai jelentek meg, 
A bolhapiac tündérei címen, 
ennek első és második része 
is volt, mostanában pedig 
leginkább szimfonikus zené-
ket ír.

Két alkalommal is fellépett 
már a JAM Republic vendé-
geként, most a Gárdonyiban 
lesz a harmadik ilyen szerep-
lése velük. – A JAM-nek az a 
jellegzetessége, hogy igyekez-
nek az eredeti, vagy ahhoz 
leginkább hasonló módon 
játszani a Republic „hango-
sabb” dalait. Nagyon őszin-
tén és szeretetteljesen gon-

dozzák a Republic és Cipő 
emlékét, ezért nagy örömmel 
vagyok velük és közöttük, 
nem nehéz beilleszkednem 
a programjukba. Egyébként 
nekem is van egy zenekarom, 
amellyel régi Republic mű-
sort játszom, a zenei életem-
nek ez jelenti a másik felét – a 
hangszeres-szimfonikus vi-
lág mellett – nyilatkozta. 

Öt éve hunyt el Cipő, a Republic együttes frontembere 

JAM REPUBLIC COVER BAND EMLÉK- 
KONCERT A GÁRDONYIBAN

Úton-útfélen azt halljuk, hogy heti rendszerességgel kelle-
ne halat fogyasztanunk, mert a halhús egészségre gyakorolt 
pozitív hatásai vitathatatlanok. Nos, mi miskolciak igen 
szerencsés helyzetben vagyunk, a környék legfrissebb piszt-
rángjait ízlelhetjük, méghozzá nem is akárhogy elkészítve! 

Pontosan egy évvel ezelőtt 
jártam utoljára a Lillafüredi 
Pisztrángtelepen. Forró, au-
gusztusi nap volt és semmi 
másra nem vágytam, csak egy 
kis csendre, nyugalomra vala-
mint az utánozhatatlan lilla-
füredi pisztráng ízére a szám-
ban. Nos, eltelt egy év, nincs 
kevesebb dolgom, és a pörgés 
sem lett enyhébb, így most 
is elkapott a természet és az 
egyedülálló ízvilág utáni vágy. 
Márpedig ha valami befura-
kodik a gondolataimba, akkor 
onnan nincs menekvés: újra 

elindultam az Újmassa felé 
vezető kanyargós, erdei úton.

Az őskohóhoz érve az út 
jobb oldalán megpillantot-

tam egy mesebeli, erdei há-
zikóra emlékeztető kuckót: 
fából faragott kerítés, taka-
ros kis udvar, virágos bok-
rok amerre csak a szem ellát. 
És egy táblát, melyen ez állt, 
Vendéglő a Pisztrángoshoz. 
Ekkor ugrott be, hogy a Piszt-
rángtelep tulajdonosa, Hoitsy 
György nemrégiben nyitott 
egy éttermet is. – Szeret-
tünk volna egy kicsit maga-
sabb színvonalú, illetve más-
féle kínálatot is bemutatni. 
Itt filézett halakat árulunk, 
egészben sült pisztrángunk 
jelenleg csak fentebb van. Itt 
minden halunk szálkátlaní-
tott – mondta el a tulajdo-
nos. A pisztrángokon kívül 
van még itt ponty, kecsege, 
harcsa, illetve szibériai tok is. 

Mindent saját kezűleg készí-
tenek: még a desszerteket, kö-
reteket, friss salátákat is. Sa-
ját maguk által füstölt halak 

kerülnek az asztalokra, s még 
külön fűszerkertjük is van.

Hoitsy György elmondta, 
amikor megnyitottak az ő öt-
leteit készítették el, ám mos-
tanra már van egy új, fiatal, 
kreatív szakács-csapata, mely-
nek tagjai szintén találnak ki 
ételeket. 

A hal alakú tészta, amely 
közben az asztalomra érke-
zett, egy leveles tésztába te-
kert pisztrángfilé volt.  Gyuri 
„reklámja” szerint valamivel 
meg akarták fogni a gyereke-
ket is – hát engem fix, hogy 
sikerült! Rendkívül aranyos 
ez az étel – igen, ez a legjobb 
szó rá. Nem csak ízletes, kre-
atív, szájban olvadós, de egy-
szerre aranyos is a maga bors 
szemével, és leveles tésztából 
formált hal alakú köntösével. 
A friss uborkasalátától pedig 
nincs, ami jobban passzolna 
egy ilyen nyárvégi, augusztusi 
napon a halhús mellé. Hatal-
mas pacsi Tomán Lászlónak, 
aki saját kezűleg bugyolálta be 
a lillafüredi pisztrángomat a 
leveles tésztás köntösébe, mi-

után a piros paprikás, borsos, 
currsy, kicsit kurkumás fű-
szerben megforgatva meg is 
grillezte azt.

Ezek a pisztrángok Euró-
pa legjobb takarmányát fo-
gyasztják, és ivóvíz tisztaságú 
vízben tengetik a mindennap-
jaikat. Hoitsy György fél órán-
ként eteti a halakat, amelyek 
18 medencében lubickolhat-
nak, a házigazda saját kezűleg 
épített és tervezett Európában 
egyedülálló víztisztító rend-
szerének köszönhetően.

Nem csupán a halételek te-
rén számíthat itt az ember kü-

lönlegességre, hanem a kávé, 
a fekete csoda sem akármi-
lyen: – A debreceni Tóth Gá-
bor, a Black Sheep tulajdono-
sa hasonló őrült a kávé terén, 
mint amilyenek mi vagyunk 
hal terén – fogalmazott Hoitsy 
György. Különböző helyekről 
vásárolja fel a kávébabot, és 
saját maga pörköli meg. Így a 
Vendéglő a Pisztrángoshoz ét-
lapján Brazíliából és Kolum-
biából származó arabicaból és 
Indiából származó robusta kí-
nálatból választhatunk, az íz-
letes ételek elfogyasztása után. 

MUNTYÁN BERNADETT

SZÁLKAMENTES, FRISS,  
HELYI PISZTRÁNGFALATOK 



Júliusban valóságos „bébi
bumm” volt a miskolci 
állatkertben: sorra szület
tek az apró, szőrös „cukisá
gok” a Csanyikvölgyben. 
Először a fehérpamacsos 
selyemmajmok, aztán a 
gyűrűsfarkú makik, majd a 
szurikáták kifutója bővült 
néhány apró csemetével. 

Július 11-én Téblábot és Ta-
mit – vagyis a selyemmajom 
párt – „látogatta meg a gólya”: 
két fehérpamacsos kölyök látott 
napvilágot a Trópusi-ház egyik 
kifutójában. – A selyemmaj-
moknál az a szokás, hogy az 
apa hurcolja a hátán a kölykö-
ket és az anya csak a szoptatás 
idejére veszi át őket – ismertette 
az állatok életvitelét Veress Ta-
más gyűjteményi vezető, majd 

hozzátette: egyszerűen azért, 
mert annyira kistestű állatok 
(max. 350 gramm – a szerk.), 
hogy ha az anya még hurcol-
ná és szoptatná is az ikreit, az 
rengeteg energiát venne el tőle. 
Mint megtudtuk, a kis majmok 
már többet jönnek-mennek a 
saját lábukon anélkül, hogy az 
apjukba kapaszkodnának, sőt 

már mindenbe belekóstolnak, 
de még 4-5 hónapos korukig 
szopni is fognak.

Az állatkert júliusi jövevé-
nyeinek sorát a maki kölykök 
követték. Gizi, a gyűrűsfarkú 
maki nőstény rutinos anyának 
tekinthető, hiszen korábban 
már hét utódot felnevelt, ame-
lyek közül ketten jelenleg is a 
miskolci állatkertben élnek. A 
kicsik az első egy hetet az any-

juk hasán kapaszkodva töltöt-
ték, a következő időszakot pe-
dig az anyjuk hátán, mostanra 
pedig már egyre többet le is 
merészkednek, és a saját lábu-
kon fedezik fel a kifutójukat.

A Madagaszkár Julien kirá-
lyát ihlető gyűrűsfarkú maki, 
vagy Lemur catta a természet-
ben 15-20 fős csoportokban él 
– a miskolci állatkertben jelen-
leg ötfős csapat erősíti az állo-
mányt. – A makiknál a nőstény 
„a főnök” – jegyezte meg moso-
lyogva a gyűjteményi vezető –, 
ebben a családban az apa van a 
ranglétra legalján. Hozzátette: a 
természetben a hímek hagyják 
el a csoportot, amikor ivaréretté 
válnak, de a kis makikról egye-

lőre még nem tudják, milyen 
neműek, így nem tudni még, 
hogy az állatkertünk lakói ma-
radnak-e tartósan vagy sem.

Az állatkert első szurikátái 
2002-ben érkeztek, azóta folya-
matosan a látogatók kedvencei 
ezek a kisragadozók, és azóta 

rendszeres a gyermekáldás is a 
„csipet-csapatban”. A legkisebb 
három csemete július végén látta 
meg a miskolci napvilágot. – Az 
első két-három hétig mi is csak 
bíztunk abban, hogy megma-
radtak a kicsik, mert látni nem 
igazán láttuk őket – idézte fel 
a születés körülményeit Veress 
Tamás. Mint mondta: földalatti 
üregekben élnek a természetben 

is, úgyhogy nálunk is így tettek: 
születésük után 2-3 hétig a föld-
alatti üregben voltak és csak az 
anya járt le etetni őket.

– Közel háromhetesek le-
hettek, amikor elkezdtek ki-
kandikálni a föld alól és szét-
nézni, mi történik a világban, 
azóta pedig szép lassan hozzá-
szoktak a kinti léthez – fogal-
mazott. Jelenleg hat szurikáta 

él a miskolci állatkertben: egy 
nőstény, két hím és a három 
kölyök. Az idei nyár tehát bő-
kezűen bánt a vadasparkunk 
apróbb állataival: a gyere-
kek legnagyobb örömére már 
mind a három család legifjabb 
trónörököse elfoglalta helyét a 
kifutóban, jelenleg ők az állat-
kert legnagyobb „sztárjai”.

MUNTYÁN BERNADETT

A Szimbiózis Alapítvány 
2018ban több fejlesztést 
és szakmai programot is 
megvalósít. Bővítik a reha
bilitációs foglalkoztatást, 
kisiskolásokat vezetnek be a 
mézeskalácssütés rejtelmei
be, speciális felügyeletet biz
tosítanak a fogyatékos vagy 
tartós beteg gyermeket ott
hon nevelő családok számára. 

A fejlesztésekről nemrégi-
ben tartottak sajtótájékozta-
tót a Baráthegyi Majorságban. 
A sajtóreggelivel egybekötött 
rendezvényen Jakubinyi Lász-
ló, a Szimbizózis Alapítvány el-
nöke tájékoztatott a projektek 
részleteiről.

„Mézes Miskolc”, és „Süt
vefőzvecsomagolva” 
projekt

A projekt elsődleges célja 
a Szimbiózis Alapítvány mis-
kolci telephelyein működő fo-
gyatékossággal élő fiatalokat 
foglalkoztató „rehabilitációs 
foglalkoztatás” fejlesztése, új pi-
acképes termékek előállításá-
nak kialakítása. A Baráthegyi 
Majorságban mézeskalács-ké-
szítő manufaktúrát alakítanak 
ki, ahol fogyatékossággal élők 
tanítják majd a látogató diáko-

kat mézesbábos ütőfás technika 
használatára. A legújabb Mar-
tin-kertvárosi telephelyen, a 
Kisfaludy utcában kialakítottak 
egy gyümölcs-és zöldségfeldol-
gozó kisüzemet, ahol elkezdték 
helyi alapanyagokból a lekvá-
rok és zöldségkrémek gyártását. 
A Szimbiózis Habilitációs Köz-
pontban működő papírmerí-
tő és ajándéktárgy készítő mű-

helyet fejlesztik, itt speciális, pl. 
fogyatékossággal élők rajzainak 
felhasználásával készített aján-
dékdobozokat és ajándéktasa-
kok gyártását kezdik el.

A teljes folyamatba húsz fo-
gyatékos, illetve megváltozott 
munkaképességű munkavál-
lalót vonnak be közvetlenül. A 
projektet az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a Fogyatékos 
Személyek Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú Nonprofit Kft. tá-
mogatja 5,8 millió forinttal.

A „Mézes Miskolc” program-
ban legalább 300 miskolci és tér-
ségi kisiskolást vezetnek végig a 
mézeskalács-készítés folyama-
tán. A program 2018 őszén in-
dul. A foglalkozások során kivá-
lasztanak egy-egy híres miskolci 
épületet, melyet közösen készí-
tenek el mézeskalácsból. Ezek-
ből interaktív kiállítást nyitnak 

majd adventkor. A projektet 
Miskolc város idegenforgalmi 
alapjából támogatja, a miskol-
ci Térerő Közösségi Alapítvány 
Városunkért mellett.

„Tyúkkenel és Tyúklí
zing”, azaz a „SzakAjtó” 
projekt

A Baráthegyi Majorság leg-
újabb fejlesztése egy tyúk-kenel, 
azaz 6-10 tyúk számára alkal-
mas mobil, kifutóval ellátott 
tyúkól. A Tyúk-lízing című tár-
sadalmi vállalkozási modell ke-
retében egy vásárló több hó-
napra előre leköti egy-egy tyúk 
tojástermelését. A projekt ke-
retében az országban 17 hely-
re adnak át tyúk-keneleket, és 
85 fogyatékos személyt vonnak 
be, akik számára „szakajtókat” is 
biztosítanak. Közülük legalább 
17 fő váltja majd ki az ősterme-
lői igazolványt. A bevont szerve-
zetek számára ingyenes képzést 
biztosítanak, elindul egy kölcsö-
nös tapasztalatokra épülő háló-
zatosodás is. Cél, hogy a prog-
ram végére minden résztvevő 
megkaphassa a Magyar Szociá-
lis Farm Tanúsító Védjegyet. A 
projektet az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a Fogyatékos 
Személyek Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú Nonprofit Kft. tá-
mogatja 8,4 millió forinttal.

„Fecske Szolgálat”, speci
ális bébiszitter támogatás 

A Szimbiózis Alapítvány 
2018 májusában indította el 
„Otthon Segítő Szolgáltatását”, 
melynek célja, hogy fogyaté-
kos, vagy tartós beteg gyer-
meket otthon nevelő családok 
számára, speciális felügyeletet 
biztosítson. Tapasztalt szak-
emberek a család otthonában 
biztosítanak felügyeletet (hét-

végén, éjszaka, ünnepnap is!) 
a fogyatékos gyermek, személy 
részére, hogy tehermentesítse 
a családot.  A projektet az Em-
beri Erőforrások Minisztériu-
ma és a Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közhasz-
nú Nonprofit Kft. támogatja 
közel 6 millió forinttal.

„KarrierM Plussz” – fog
lalkoztatást elősegítő 
projektek

A foglalkoztatást segítő pro-
jekt célja, hogy a megyénk-
ben elősegítsék a megváltozott 

munkaképességű és fogyaték-
kal élő személyek nyílt mun-
kaerő-piaci foglalkoztatását. 
A munkáltatók egyre nyitot-
tabbak a speciális szükségle-
tű munkavállalók foglalkozta-
tására. A projektet az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és 
a Fogyatékos Személyek Esély-
egyen lőségéért Közhasznú 
Non pro fit Kft. támogatja több 
mint 10,7 millió forinttal.

A foglalkoztatási program bő-
vítése szeptemberben indul, a 
megyei önkormányzattal, a BO-
KIK-kal és a Miskolci Egye-

temmel közösen három megyei 
speciális állásbörzét terveznek, 
megyei rehabilitációs foglalkoz-
tatási térképet állítanak fel, va-
lamint egy különleges foglal-
koztatást elősegítő társasjátékot 
is kifejlesztenek. A projektet az 
Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma és a Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közhasznú 
Nonprofit Kft. támogatja közel 4 
millió forinttal.

„Zöldághulladék” prog
ram

A „Zöldág-hulladék” projek-
tet a Baráthegyi Majorságban 
működő Szorgoskert Non-
profit Kft. valósítja meg. Cél, 
hogy a megváltozott munka-
képességű munkatársakkal 
Diósgyőrben összegyűjtsék a 
kiskertekből és a közintézmé-
nyek udvarán felhalmozódó 
levágott faágakat, amiből szá-
rítás és aprítás után briket-
tet gyártanak majd. A projekt 
2018 őszén indul. A projektet 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma és a Fogyatékos 
Személyek Esélyegyenlőségé-
ért Közhasznú Nonprofit Kft. 
támogatja 4,4 millió forinttal.
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Mézes Miskolc, KarrierM Plussz – Fejlesztési  
programok a Szimbiózisnál

Selyemmajmok, szurikáták, gyűrűsfarkú makik 

„Bébibumm” a Miskolci Állatkertben
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Apróhirdetés
A Miskolci Otthon Segítünk 
Alapítvány ingyenes önkén-
tes képzést tart. Várjuk a kis-
gyermekes családok segítésé-
re vállalkozókat. Jelentkezni a 
30 905 8113 számon lehet, 16 
óra után.
A Miskolci Otthon Segítünk 
Alapítvány ingyenes Gordon 
tréninget tart. Várjuk a érdek-
lődők jelentkezését a miskolci-

otthonsegitunk@gmail.com cí-
men. 

Szőnyeg és kárpittisztítás! 
Minden típusú padlószőnyeg, 
bútorkárpit, helyszíni tisztí-
tása gyors száradási idővel. 
Szőnyegtisztítás hozom-vi-
szem szolgáltatással. Tel.: 
70/320-3483 www.tisztitomis-
kolc.hu

Vizes, penészes falak szi ge-
telése! ww.greeen2001.hu Tele-
fon: 30/928-2563.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 65 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház I. emelet. Nyitva: h-p: 
9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK

Cím Megnevezés Alapterület 
(m2)

Szobák  
száma Komfortfokozat

Minimálisan
ajánlható

bruttó ár (Ft)

Bánatpénz
(Ft)

Baross Gábor u. 19. als. lakás 21 1 komfort nélküli 1 100 000 55 000
Bálint u. 8. fsz. 4. lakás 21 1 komfortos 3 500 000 175 000

Csabai kapu 13. 1/5. lakás 47 1 komfortos 7 000 000 350 000
Erdélyi u. 12. B lh. 1/2. lakás 34 1 komfortos 5 600 000 280 000
Éder György u. 2. 1/1. lakás 56 1,5 komfortos 8 400 000 420 000

Görgey Artúr u. 42. B lh. fsz. 1. lakás 58 1 komfortos 10 200 000 510 000
Hegyalja út 2. 4/4. lakás 28 1 összkomfortos 5 500 000 275 000

Papszer u. 44. pinceszint lakás 38 1 komfortos 2 100 000 105 000
Rákóczi Ferenc u. 3. pinceszint lakás 28 1 komfort nélküli 1 300 000 65 000
Soltész Nagy Kálmán u. 1. 4/1 lakás 61 1 komfortos 6 200 000 310 000

Szentgyörgy út 65. 7/3. lakás 73 3 összkomfortos 9 400 000 470 000
Szigligeti Ede tér 4. alagsor 1. lakás 38 1 komfort nélküli 3 100 000 155 000

Szilvás u. 27. 4/1 lakás 55 2 összkomfortos 6 000 000 300 000
Testvérvárosok u. 18. 2/3. lakás 71 3 összkomfortos 8 400 000 420 000

Bővebb tájékoztatás: Miskolc Holding Zrt. Ügyfélszolgálat Miskolc, Széchenyi u. 60.
ügyfélfogadási idő: hétfő 8-12 és 12.30-15.30, szerda: 8-12 és 12.30-17.30, péntek: 8-12 óra között

Tel.: 70/506-0611; 70/506-0610
E-mail cím: lakashasznositas@miskolcholding.hu

Honlap: www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu

A Miskolc Holding Zrt. Lakáshasznosítása kétfordulós versenyeztetési eljárás  
(nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti  

az alábbi miskolci ingatlanokat:

AZ ÍRÁSOS AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2018. 10. 05., PÉNTEK, 9.00
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A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM  
ÉS DIÁKOTTHON

BEISKOLÁZÁSI INFORMÁCIÓI A 2019/2020. TANÉVRE  
Tehetséggondozó foglalkozás indul  

2018. szeptember 22-én, szombaton, 9 órától:
6. osztályos tanulóknak magyarból és matematikából 

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

történelemből, fizikából (10 alkalommal),  
valamint kémiából és biológiából (5 alkalommal) 

NYÍLT NAP:  
2018. november 6. (kedd), 8. (csütörtök)

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
www.levaygimnazium.hu, 06-46/500-180/101,  

3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2.

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

Az akció érvényes: 
2018. 09. 08-tól 2018. 09. 14-ig. 

Perwol foly. mosószer, 3 l, 666 Ft/l 1999 Ft
Tomi foly. mosószer, 2 l, 899 Ft/l 1799 Ft
Ariel kapszula, 14 db-os, 85,60 Ft/db 1199 Ft
Vanish folteltávolító (színes, fehér), 1 l 799 Ft  
Bref power aktív, WC-blokk tisztító, 2x50 g 699 Ft
Nivea tusfürdő (ffi, női), 500 ml, 1798 Ft/l 899 Ft
Perlux folteltávolító, 1 l 449 Ft
Clin pumpás ablaktisztító, 500 ml, 878 Ft/l 439 Ft
Well Done színfogó kendő, 12 db-os  
   (színes, fehér, fekete) 399 Ft
Pur mosogató, 450 ml, 597 Ft/l 269 Ft
Silan textil öblítő, 1850 ml, 540 Ft/l  999 Ft
Boni Perfex, WC-papír, 24 tekercs 999 Ft
Duck WC-tisztító fertőtlenítő gél, 750 ml, 532 Ft/l 399 Ft
Vileda Super, felmosó szett  
   (vödör, nyél, felmosó fej) 4199 Ft

Apróhirdetés
Zweigelt vörösbor szőlő, jó 
minőségben, akár bogyóz-
va is eladó, Miskolcon. Szüret 
szeptember első hetétől. Tel: 
06-30/353-0537.

Ács-, tetőfedő munkák, 
gipsz  kar to no zás, lambé riá-
zás, filagóriák, elő tetők, ke-
rítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Ve lux 
ablakok beépítése, cseré-
je; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. 
Tel.: 06-20/460-6775. 

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.
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Szentmisével köszöntötték az új tanév kezdetét a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban, ahol idén több mint 800 diák kezdi 
meg a tanulmányait. A legfiatalabb tanulók dallal mutatkoztak be a felsőbb éveseknek. Ez a tanév kicsit más lesz, mint a többi, 
az intézményben ugyanis felújítás zajlik, ezért a tantermeknél némi átszervezésre volt szükség. - Reméljük, hogy a karácsonyi 
ünnepek után már valamennyire visszatérhetünk a normális működéshez, az ideális állapot valamikor márciusban fog eljön-
ni. Most a karácsonyig tartó időszak feladatait kell megoldani, szerencsére vannak kollégiumi helyiségek, templomhoz tartozó 
létesítmények, ahova át tudjuk helyezni a tanítást – nyilatkozta Holczinger Ferenc igazgató.                  FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ

ÚJ TANÉV

KÖZLEKEDÉSI HÍREK,  
INFORMÁCIÓK, TUDNIVALÓK 

Őszi hangulatban
2

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.

Muhinál csaptak le  
a miskolci dílerre 

Augusztus 29-én Muhi ha-
tárában fogtak el a miskolci 
rendőrök egy 27 éves férfit, 
aki a gyanú szerint kábítószergyanús anyaggal kereskedett. Az ügy-
ben további nyomozati cselekmények várhatók. A miskolci R. Róber-
tet a „Bükk” Közterületi Támogató Alosztály beosztottjai fogták el, 
majd a Felderítő Alosztály nyomozói gyanúsítottként hallgatták ki. A 
megalapozott gyanú szerint R. Róbert 2018. május 4-ét megelőzően 
Miskolc város területén kábítószernek minősülő anyagot adott át több 
helyi lakos részére. Az akció során a férfi autójában és lakásán is kábí-
tószergyanús anyagokat, továbbá az értékesítéshez szükséges eszközö-
ket találtak, foglaltak le a nyomozók. A Miskolci Rendőrkapitányság 
kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanú-
ja miatt folytat eljárást R. Róberttel szemben. 

Rendőrségi akció  
a Centrumnál

Augusztus 31-én este egy 
férfi jelezte a Rendészeti 
Központban, hogy bántal-

mazták a lányát a Thököly utcai villamosmegállóban. Az esetről érte-
sítették a Rendőrség Tevékenység irányítási központját, majd a kame-
rafelvételeken – a megadott személyleírások alapján – felismerték azt 
a három fiatal nőt és egy fiatal férfit, akik valószínűleg bántalmazták a 
sértettet. A felvételek elemzése során azt is megállapították, hogy két 
elkövető – a férfi és az egyik nő – valószínűleg ugyanaz, akik aznap dél-
után, a Soltész Nagy Kálmán utcai villamos-megállóban történt rablást 
elkövették. A kamerafelvételek alapján követték a gyanúsítottak moz-
gását, akik a Szinvapark villamosmegállóban szálltak le és a Centrum 
Áruház irányba távoztak. A MiÖR éjszakai belvárosi szolgálatát és a 
rendőrjárőröket tájékoztatták a személyleírásukról, a gyanúsítottakat a 
Centrum Áruház oldalánál a nyomozók elfogták és előállították.

 
Személyautóval ütközött egy városi busz a Petneházynál

Városi busz és személyautó karambolozott augusztus 31-én dél kö-
rül Miskolcon, a Petneházy bérházsor és a rendelőintézet közötti út-
szakaszon. A balesetben a Repülőtéri/Bosch járat volt érintve. Szemé-
lyi sérülés nem történt, de helyszíni információink szerint az anyagi 
kár jelentős.

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

FORRÓ NYOMON

Egy önfeledt délután várt még a tanévkezdés előtt a miskolci gye-
rekekre és a családjaikra múlt szombaton, Miskolctapolcán. Az Ava-
lon Park Maya Játszó Parkjában délután a Csizmás Kandúr című 
interaktív mesejátékkal kezdődött el a szórakoztató Suliváró Party 
majd kora este, a mini-discóban napjaink legkedveltebb gyerekdala-
ival élvezhették a kicsik a nyár utolsó sulimentes pillanatait.

Suliváró
A hét fotója

BEREGI LÁSZLÓ       
FELVÉTELE

Új autóbuszvonal 45-ös 
jelzéssel

A miskolci közlekedési tár-
saság 45-ös jelzéssel új autó-
buszvonalat vezet be a Búza tér 
– Bogáncs utca - Auchan Dél 
(Pesti út) végállomások között. 
A Déli Ipari Park Bogáncs utca 
felőli területére beköltöző vál-
lalkozások számára új bekö-
tőút létesült, így a Bogáncs utca 
felől is elérhetővé válik az ipari 
terület menetrend szerinti au-
tóbuszokkal.  A Bogáncs utcán 
közlekedő autóbuszok megáll-
nak az új Galamb József bekö-
tőút csatlakozásnál megépített 
új megállóhelyen is. A járatok 
indulási időpontjai a műszak-
váltásokhoz igazodnak, az au-
tóbuszok az útvonalon talál-
ható Déli Ipari Park – Joyson 
megállóhelyet is érintik.

Észrevétel, javaslat
Az MVK Zrt. folytatja vo-

nalhálózatának a valós utazá-
si igényekhez igazodó fejlesz-

tését annak érdekében, hogy 
Miskolc város közösségi köz-
lekedése a lehető legjobb szol-
gáltatási színvonalon legyen 
elérhető minden városrész-
ben. A társaság ezért minden, 
a közösségi közlekedés menet-
rendjét, útvonalait érintő ész-
revételt, javaslatot szívesen fo-
gad az utazóktól az MVK Zrt. 
Közönségszolgálati Irodájá-
ban (Miskolc, Szemere u. 5.; 
tel.: 06 46 504 810; e-mail: iro-
da@mvkzrt.hu – nyitva H,K 
Cs 8:00–15:30, Sze 8:00–17:30, 
P 8:00–13:30).

Van Hool midibusz  
az MVK-nál

2015-ben az MVK Zrt. már 
tesztelte azt a Van Hool 308 
típusú midibuszt, amely au-
gusztus 28-tól a 38–as autó-
busz vonalán közlekedik. Ez 
a midibusz a Plasma gyárt-
mányú autóbuszt helyettesíti, 
amelyen nagyobb karbantar-
tást végeznek.

A Van Hool 308 New Look 
típusú autóbusz 9,5 méter 
hosszú, teljes mértékben ala-
csonypadlós, hajtásáról hat-
hengeres Euro 3 típusú motor 
gondoskodik, amelynek tel-
jesítménye 162 kW. A buszon 
18+3 ülő, valamint 50 állóhely 
van, utastere légkondicionált. 
A hátsó ajtónál kialakított ré-
szen lehetőség van babakocsi-
val és kerekesszékkel közleke-
dők utazására is.

Üzletszabályzat          
Az MVK Zrt. hatályos üz-

letszabályzata elérhető a tár-
saság weboldalán (http://
mvkzrt.hu/uzletszabalyzat), 
valamennyi bérletpénztárban 
és a Közönségszolgálati Irodá-
ban. A közlekedési rend aktu-
ális változásairól az MVK Zrt. 
a változást megelőzően rész-
letes tájékoztatást ad honlap-
ján (www.mvkzrt.hu) és Face-
book oldalán (facebook.com/
mvkzrt).
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