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AZ MVSC BIRTOKBA VETTE A MEGÚJULT 
SPORTTELEPET

Ahogy Magyarország, úgy Miskolc is 
ellenáll a nemzetközi nyomásnak 

KRIZA ÁKOS:  
NEM HAGYJUK!

AZ EURÓPAI PARLAMENT 
LE AKARJA ÁLLÍTANI  
A MISKOLCI NYOMOR- 
TELEP-FELSZÁMOLÁST IS

A CineFest egyik legjobban várt programja az Oscar-díjas Nemes Je-
les László második filmjének, a Napszálltának a hazai ősbemutatója 
volt. A rendező személyesen is találkozott a miskolci közönséggel. 



Szeptemberi rendes ülését 
tartotta csütörtökön Miskolc 
önkormányzatának képvise-
lő-testülete. Sok más mellett 
döntöttek költségvetéssel, 
vagyongazdálkodással kap-
csolatos ügyekben, közterüle-
tek elnevezéséről és a Miskolc 
Sport Nonprofit Kft. megala-
pításáról is.

Napirend előtti felszólalásá-
ban Kriza Ákos polgármester a 
Sargentini-jelentésről szólva el-
mondta, a bevándorláspárti erők 
ismét támadást indítottak ha-

zánk és a magyar kormány ellen. 
Kiemelte, a jelentés 55. pontja 
Miskolcról szól, megállapításai 
mellébeszélést és hazugságokat 
tartalmaznak. Mint Kriza Ákos 
fogalmazott, olyan intézkedé-
sek miatt támadják városunkat, 
amelyek a miskolciak számára 
rendkívül fontosak és nagy la-
kossági támogatást élveznek.

Ilyen az úgynevezett Fészek-
rakó-ügy rendezése, az össze-
férhetetlen elemek eltávolítása 
az Avasról, valamint a 35 ezer 
miskolci által támogatott nyo-
mortelep-felszámolási prog-

ram. Ezek miatt Brüsszelben 
is támadták Miskolcot. Kriza 
Ákos napirend előtti felszóla-
lásában elmondta, nem akar-
ja hosszan minősíteni azokat a 
magyar ellenzéki képviselőket, 
akik a Sargentini-jelentést meg-
szavazták, ezt majd megteszi a 
történelem és a választók a jö-
vőben. De ahogy a magyar kor-
mány eldöntötte, hogy megvédi 
a magyar határokat a migrán-
sok tömegeitől, a beáramlás-
tól, amely mélyen és alapjaiban 
megváltoztatná a kultúránkat, 
ugyanúgy a miskolciak is dön-

töttek arról, hogy folytatni kell 
a nyomortelep-felszámolást és 
minden olyan programot, ame-
lyek a miskolciak biztonságát 
szolgálják, a jövőbe vetett hitü-
ket erősítik.

Kovács László (Fidesz-KD-
NP) frakcióelnök hozzászólásá-
ban úgy fogalmazott, véleménye 
szerint a Sargentini-jelentés sza-
vazásánál hazaárulást követtek 
el az ellenzéki képviselők. Akik 

azt megszavazták, Miskolcot is 
elárulták. Ezért számoljanak el 
a lelkiismeretükkel. A frakcióel-
nök hangsúlyozta, csatlakoznak 
a polgármesterhez, támogatják, 
hogy ne engedjünk a nemzet-
közi nyomásnak. Kritizálhatják 
Miskolcot, de szövetségük arra 
bátorítja a városvezetést, hogy 
folytassák a nyomortelepek fel-
számolását és a fészekrakók ki-
lakoltatását.

Sargentini-jelentés – Miskolc sem enged  
a nemzetközi nyomásnak
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Napirendi pontok
1. Javaslat az Önkor-

mányzat 2018. évi költség-
vetésének megállapításáról 
szóló 2/2018. (III.6.) önkor-
mányzati rendelet módosí-
tására és kapcsolódó dönté-
sek meghozatalára (I. féléves 
korrekció

2. Javaslat az 
Önkormány zat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodásáról 
szóló 40/2012. (XII. 15.) ön-
kormányzati ren delet mó-
dosítására törzsvagyonból 
történő kivonás tárgyában, 
valamint vagyongazdálko-
dással kapcsolatos további 
döntések meghozatalára

3. Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Településszer-
kezeti Tervének, valamint 
Miskolc Megyei Jogú Város 
Építési Szabályzatának mó-
dosítására   

4. Javaslat közterületek el-
nevezésére

5. Javaslat a vis maior tá-
mogatással kapcsolatos dön-
tések meghozatalára

6. Javaslat állami tulaj-
donú ingatlanok tulajdon-
jogának és vagyonkeze-
lői jogának térítésmentes 
megigénylésére        

7. Javaslat a Miskolc Sport 
Nonprofit Korlátolt Felelős-
ségű Társaság megalapítá-
sára, valamint kapcsolódó 
döntések meghozatalára

8. Javaslat a Miskolci Re-
gionális Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati Társu-
lás Társulási Megállapodás 
módosításának jóváhagyá-
sára 

9. Javaslat a Közgyűlés 
utólagos tájékoztatására 
a halaszthatatlan önkor-
mányzati ügyekben megho-
zott polgármesteri dönté-
sekről      

Zárt ülés:                           
10. Javaslat fellebbezés el-

bírálására egyedi szociális 
hatósági ügyekben             

11. Javaslat fellebbezés el-
bírálására közösségi együtt-
élés alapvető szabályaiba 
ütköző magatartás miatt in-
dult önkormányzati hatósá-
gi ügyben

Sürgősségik:                     
1. Javaslat a helyi közutak 

kezelésének szakmai szabá-
lyairól szóló önkormányzati 
rendelet módosítására              

2. Javaslat civil szerveze-
tekkel kapcsolatos döntések 
meghozatalára

3. Javaslat ingatlan tulaj-
donjogának gazdaságfej-
lesztéssel összefüggő meg-
szerzésére

FOLYTATÓDIK A NYOMORTELEPEK  
FELSZÁMOLÁSA 

ÚJABB TÉLI REZSICSÖKKENTÉS – OKTÓBER 15-IG  
LEHET IGÉNYELNI A TÁMOGATÁST
Egyszeri természetbeni támogatást igényelhetnek október 15-
ig azok a háztartások, amelyek korábban nem részesültek téli 
rezsicsökkentésben, s a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fű-
tőanyagot használnak.

Miskolc önkormányzata tá-
jékoztatja a lakosságot, hogy a 
téli rezsicsökkentés végrehajtá-
sát követően szükségessé váló 
további intézkedésekről szóló 
1364/2018. (VII.27.) Korm. ha-

tározat (továbbiakban: Korm. 
határozat) alapján a téli rezsi-
csökkentésben korábban nem 
részesült, a vezetékes gáz- vagy 
távfűtéstől eltérő fűtőanya-
got felhasználó háztartások is 

egyszeri természetbeni támo-
gatásban részesülhetnek a fű-
tési költségek viselésével össze-
függésben. A Korm. határozat 
alapján a támogatás megálla-
pítása érdekében háztartáson-
ként egy darab igénybejelentés 
nyújtható be Miskolc önkor-
mányzatához.

A benyújtás határideje leg-
később 2018. október 15. nap-

ja, amely határidő elmulasztása 
jogvesztő. Az igénylő személy-
nek az adott háztartás a bejelen-
tett lakóhelye, vagy a bejelentett 
tartózkodási helye kell, hogy le-
gyen. Nem felel meg a feltételek-
nek az a háztartás, amely a téli 
rezsicsökkentés korábbi intézke-
déseiben már lakossági földgáz-
fogyasztóként vagy távhőszol-
gáltatást igénybe vevő lakossági 

fogyasztóként árkompenzáció 
jóváírásban részesült.

A kizárólag elektromos fűtési 
móddal rendelkező háztartások 
nem jogosultak az igénybejelen-
tésre. A támogatás elnyeréséhez 
a szükséges igénylőlapok besze-
rezhetőek és egyben be is nyújt-
hatóak Miskolc polgármesteri 
hivatalának ügyfélszolgálatain 
ügyfélfogadási időben.

Rakaczki Zoltán sportért fe-
lelős polgármesteri biztos a 
Miskolc Sport Nonprofit Kft. 
megalapításával kapcsolatban, 
közgyűlési felszólalásában el-
mondta, egy új sportszervezet 
alapítása szerepel most napi-
renden, melynek létjogosultsá-
gát igazolják a város sportélet 
terén elért eredményei. A pol-
gármesteri biztos méltatta a 
sportinfrastruktúra nagyará-
nyú fejlesztését is, mint mond-
ta, ez a legköltségesebb része, 
ugyanakkor alapja is az ered-
ményes sportéletnek. Rakaczki 
Zoltán kifejtette, látványosan 
nőtt Miskolcon a sportolók szá-
ma, a lakosság részéről egyre 
nő az igény a sportolási, moz-
gási lehetőségek iránt. A sport-
létesítményeket lépésről lépés-
re újítják fel. Megemlítette az 
atlétikai centrum létrehozá-
sát, a diósgyőri tanuszoda, az 
egyetemi körcsarnok rekonst-
rukcióját, az MVSC sporttelep 
felújítását. A jégcsarnokot fo-
lyamatosan fejlesztik, felépült 
az új DVTK stadion, a DVTK 
utánpótlásközpont, tornater-
mek újultak meg az általános 
és középiskolákban, kültéri pá-
lyák létesültek. Mint elhang-
zott, az MVSC sportpálya ese-
tében hosszú távú koncepcióról 
van szó, valamennyi, korábban 
ott székelő sportág visszatérhe-
tett a korszerű, megújított kö-
rülmények közé.

Forrást nyertek egy könnyű 
szerkezetes, olcsón üzemeltet-

hető tornacsarnok fejlesztésé-
re, és bővítik a jövőben a spor-
tolásra használható vízfelületet 
is. A Ferenczi Szakképző Iskola 
tornacsarnokát a közeljövőben 
egy multifunkcionális sportlé-
tesítménnyé alakítják, egyfajta 
második városi sportcsarnok-
nak szánják. A beruházások-
nál nagy segítséget jelent, hogy 
2024-ben Európai Egyetemi 
Játékokat rendezhet Miskolc 
Debrecennel közösen, és már 
most látható az irány, a kon-
cepció a fejlesztéseket illetően. 
Rakaczki Zoltán hozzátette, a 
Kemény Dénes Városi Sport-
uszoda környékén is sportköz-
pontot lehet kialakítani, nagy 
létszámú versenyek rendezésé-
re, de edzőtáborok megtartásá-
ra is alkalmas lesz.

A polgármesteri biztos ar-
ról is szólt, hogy négy látvány-
csapat-sportágban van élvo-
nalbeli csapata Miskolcnak 
– jégkorongban, vízilabdában, 
kosárlabdában és labdarúgás-
ban, de sikeres csapatokkal 

rendelkezünk például a férfi 
röplabdában és kosárlabdá-
ban, illetve az amerikai futball-
ban is. Az egyéni sportágak-
ban tíz olyan sportolónk van, 
akik a következő olimpiákon 
ott lehetnek. Az egyetem pe-
dig élsportolói mentorprog-
ramot kínál és sportszervezői 
képzést is indítanak majd. Ra-
kaczki Zoltán kiemelte, a célok 
megvalósításához átgondolt 
sportirányításra van szükség, 
ebben tesznek most előrelépést. 
A legideálisabb, ha van egy vá-
rosi sportot összefogó, irányító 
cég, erre hozzák létre a Miskolc 
Sport Nonprofit Kft.-t.

Molnár Péter (KDNP) frak-
cióvezető a napirend vitájánál 
kiemelte: a modern társadal-
makban fontos szerepet tölt be 
a sport, nevelési szempontból 
is roppantul fontos, az egészség 
megóvása és embert formáló 
jellege miatt is. A rendszervál-
tozást követően a sportinfra-
struktúra elkezdett leromla-
ni Miskolcon, mára azonban 

trendfordulóhoz érkeztünk. 
A konzekvens fejlesztéseknek 
köszönhetően, ma 21. századi 
sportinsfrastruktúra szolgál-
ja a városban a sportéletet. Ez 
már alkalmas nagy világverse-
nyek megrendezésére, de jóté-
kony hatással van az utánpót-
lásra is: egyre több gyermek 
vesz részt a tömegsport mellett 
a versenysportban. Az elmúlt 
nyolc évben nagy sikereket ért 
el Miskolc ezen a téren is. A 
KDNP-frakció üdvözli, hogy 
létrejön a Miskolc Sport Non-
profit Kft., meggyőződhettek 
arról, hogy szükség van erre 
a szervezetre, az utánpótlás, a 
versenysport biztosítása szem-
pontjából.

Hollósy András (Fidesz-KD-
NP) képviselő arról szólt, hogy 
a sportlétesítmények fejleszté-
se nem áll meg, mindezzel egy 
egészséges város alapjait rakják 
le. Soha ennyien nem sportol-
tak Miskolcon, soha ennyi iga-

zolt játékosa nem volt a város-
nak – hangoztatta.

Deák-Bárdos Mihály (Fi-
desz-KDNP) képviselő arról 
szólt, hogy eddig az MVSI-nek 
kellett vállalnia azon sportolók 
menedzselését, támogatását, 
akik nem rendelkeznek felve-
vő egyesületekkel. Az új társa-
ság biztosítja az élsport köve-
telményeit, a támogatásokat. 
Egységesebb, hatékonyabb for-
rás-felhasználást jelent majd. 
Lehetőséget kínál arra is, hogy 
az élsport számára nélkülöz-
hetetlen eszközöket szerezze-
nek be. A képviselő reményét 
fejezte ki, hogy nem ő az utolsó 
sportoló Miskolcon, aki nyári 
olimpiai játékokon képviselhet-
te a várost.

Kovács László (Fidesz-KD-
NP) frakcióelnök szerint Mis-
kolc életében talán még soha 
nem volt olyan nyolcéves idő-
szak, amikor ilyen mértékben 
fejlődött a sportinfrastruktúra. 

XXI. századi sportinfrastruktúra, korszerű integráció



Mint arról már hírt adtunk, csaknem 60 év után teljesen 
megújult az Miskolci VSC Sporttelep. A jelentős fejleszté-
sekkel járó beruházásnak köszönhetően a sportolók és a 
kikapcsolódni, mozogni vágyó lakosság az eddiginél jóval 
komfortosabb és jobb körülmények között használhatja a 
létesítményt. A legendás „Kubik” ezentúl alkalmas lesz akár 
NB III-as mérkőzések megrendezésére is, a felújított klub-
házban pedig a nemzetközi és hazai sikerekkel büszkélkedő, 
nagy hagyományokkal rendelkező judo szakosztály és a röp-
labdások is méltó feltételek között készülhetnek.

Az NB III-as elvá-
rásoknak megfelelő, 
világítással felsze-
relt, 2 ezer fős lelá-
tós labdarúgópálya 
megteremti a lehe-
tőségét annak, hogy 
az MVSC labdarú-
gócsapata fejlődésnek 
induljon, magasabb 
osztályokat célozzon 
meg. A labdarúgópá-
lya új, vízelvezetéssel 
ellátott gyepszőnye-
get kapott, méreteit a 
szabványoknak meg-
felelően módosítot-
ták. A változtatásnak 
köszönhetően a pálya körüli 
salakos futókör is az előírá-
soknak megfelelő, 400 méter 
hosszúságú lett. Modernizál-
ták a villanyvilágítást, ezentúl 

már villanyfényes mérkőzé-
seket is lehet rendezni. Az ér-
tékmentés jegyében a korábbi 
DVTK stadion Napos Oldalá-
nak öt szektorát elemeire bon-

tották és az MVSC pályán újra 
felépítették. Ezekbe a szekto-
rokba és a fedett lelátókra az 
elbontott, régi aréna székeit 
építették be. A pálya klubház 
felőli oldalán átépítették a szi-
vattyúházat, a fedett lelátórész 
fölött pedig kicserélték a tetőt.

Teljesen megújult a klub-
ház is. A homlokzat-felújítás 
mellett kicserélték a nyílászá-

rókat, megszüntet-
ték a beázásokat, és 
energiatakarékossá 
alakították át a fű-
tésrendszert. Ennek 
részeként modern 
kazánokat szereltek 
fel, és átkerültek a 
DVTK pályán koráb-
ban használt radiá-
torok is. Megújult a 
villamoshálózat, így 
az MVSC pálya most 
már mindenben 
megfelel a technikai, 
műszaki és bizton-
sági követelmények-
nek. A klubházban 

emellett felújították az öltöző-
ket, a vizes blokkokat, illetve 
új, korszerű világítást kapott 
a röplabdacsarnok. A korábbi, 
betonelemekből álló kerítést a 

Csokonai és a Kisfaludy utcai 
oldalon elbontották, helyére a 
környezetbe jobban illő drót-
huzal kerítés került. A sport-
telep a továbbiakban is az 
MVSC szakosztályainak lesz 
az otthona, de a felújításnak 
köszönhetően végre miskol-
ci helyszínen játszhatja hazai 
mérkőzéseit az elmúlt 3 sze-
zonban 1 bajnoki címet és 2 
ezüstérmet szerző élvonalbe-
li Miskolc Steelers amerikai-
futball-csapat. Természetesen 
a lakosság számára is nyitott 
a sporttelep, a nem egyesüle-
ti keretek között sportolók a 
futópályát tudják majd hasz-
nálni. Az önkormányzat fo-
lyamatosan egyeztette a be-
ruházás műszaki tartalmát, 
végig azt a célt képviselve, 
hogy a labdarúgás mellett a 

sporttelep multifunkcionális, 
több sportág kiszolgálására is 
alkalmas legyen, nyitva a tö-
megsport irányába, kiszolgál-
va a lakosság igényeit. Ebben 
a Nemzeti Sportközpontok és 
a Kiemelt Kormányzati Be-
ruházások Központja mesz-
szemenőkig partner volt. A 
sporttelep fejlesztése ezzel 

még nem fejeződött be. Az 
MVSC Tao pályázatában sze-
repel egy műfüves nagypálya 
építése is, a régi salakos pálya 
helyén, segítve az utánpótlás 
nevelést. Az MVSC sporttelep 
tervezett helyszín a 2024-es 
Európai Egyetemi Játékoknak 
is, amelytől további fejleszté-
sek várhatók.

Folyamatosan költöznek be a sportolók

2018. szeptember 22. | 38. hét | XV. évfolyam 38. szám
Miskolci Napló – A város lapja Közélet 3 

AZ MVSC BIRTOKBA VETTE  
A MEGÚJULT SPORTTELEPET

l  Külső: NB III-as szintű, 
68x105 m élőfüves pálya, 
dréncsövezve, automata 
öntöző rendszerrel, világí-
tással, lelátóval. 

l  Belső: fűtés, villamoshá-
lózat, szennyvízelvezető 
hálózat, padlózat felújítása, 
belső helyiségek (öltözők, 
visesblokkok, röplabda 

terem, kajak-kenu tanme-
dence részleges felújítása). 
További forrásból (50 MFt) 
teljesen megújult a judo 
terem. 

l  A futópályát a lakosság a 
hivatalos átadást követő 
naptól, hétköznap 06:00 
– 20:00, hétvégén 8:00 – 
18:00 között használhatja, 

kivéve bajnoki mérkőzések 
alatt. A használat ingyenes, 
de egyszeri regisztrációhoz 
kötött, hétfőtől csütörtökig 
8:00-16:00 között, pénte-
ken 8:00-13:30 között az 
MVSC irodában (kártyát 
kapnak). Hétköznap a ko-
csibejáró, hétvégén a kiska-
pu lesz nyitva.

Az MVSC-beruházás főbb elemei:EGYÉB SPORTCÉLÚ FEJLESZTÉSEK

Pásztor Eszter (13) tanuló
– Lassan már nyolc éve ju-

dózom, ma az MVSC sporto-
lójaként. Szinte második ott-
honomnak tekintem a dojót. 
Nagyon örülök, hogy vissza-
jöhettünk a saját helyünkre, 
mindig úgy érzem, ez biz-
tonságot nyújt nekem. Két éven át edzettünk a 
rendészeti gimnáziumban és a Gyarmatiban, de 
ezekben az intézményekben mindig csak vendé-
geknek éreztük magunkat. Végre itthon vagyunk 
újra, itt lenni a legjobb, itt könnyebben fogok tud-
ni felkészülni a versenyekre. Nagyon szeretem ezt 
a termet, az országban nincs még egy ilyen, itt 
sokkal szabadabbnak érzem magam, mint más-
hol. Öltözőket, szekrényeket is újakat kaptunk, 
amik nagyon jók, örülök nekik. Jó érzés bejönni a 
felújított épületbe.

Kálmán Tibor judóedző
– Ráfért már a felújítás az 

MVSC Csokonai úti épüle-
tére. A nyílászárók szorul-
tak vagy éppen be sem le-
hetett zárni az ablakokat, az 
üveg több helyen be volt tör-
ve, a fűtés is elavult – hogy 
csak a nagyobb hiányosságokat soroljam. Még 
mindig van mit csinálni, a szellőzést csak most 
fogják megoldani, a ventilátort javítani kell, ad-
dig tudunk kereszthuzatot csinálni, főleg hogy 
az ablakok már szépen nyithatók. Nagyon 
örülünk neki, hogy a küzdőfelület több négy-
zetméterrel nagyobb lett, nem beszélve arról, 
hogy ilyen módon már sokkal biztonságosabb, 
mert a préselt szivacs alatt egy rugós párna is 
van. Ezzel elkerülhetőek a korábbi sérülések. 
Ha majd teljesen készen lesz, ez lesz a legjobb 
terem a városban.

Valter Benedek (13) ta-
nuló

– Az U13-asok között 
edzem, négy éve járok ide 
labdarúgásra, nagyon meg-
szoktam már ezt a helyszínt, 
szeretek itt sportolni. Nagyon 
örülünk, hogy elkészült, 
megújult az MVSC-pálya, még a Honvéd-pályá-
ra járunk edzeni, de természetesen ezt a pályát 
szeretem jobban. Itt nincs kikopva a fű,  gyönyö-
rű és puha a gyep. Tetszik a parkoló is, ez koráb-
ban is volt itt, csak sokkal rosszabb volt a minő-
sége. Anyáék pedig végre kényelmesen le tudnak 
ülni edzés közben az új lelátó ülésein és onnan 
szurkolnak nekem, amikor keddenként edző-
mérkőzéseink vannak. Most éppen kisebbekkel 
játszunk, így keresztben foglaljuk el a pályát, de 
egyébként a tizenhatostól a tizenhatosig befutjuk 
a teret.

Fischer Csaba (U13-as 
edző, az MVSC technikai 
vezetője)

– Én osztom be a pályák 
használatát, azt mondhatom, 
olyan gyönyörű lett a gyep a 
megújulás után, hogy főként 
az utánpótlás edzőmérkőzé-
seit hozom ide. Az edzések továbbra is a Honvéd 
pályán vannak, úgy néz ki most a fű, mintha egy 
új biliárdasztalra tekintenénk. Jól esik a szemnek 
ránézni. Igazán kiváló minőségű gyepszőnyeget 
kaptunk a régi rossz állagú helyett. Reméljük, ha-
marosan felnőtt mérkőzésekre is használhatjuk 
ezt a szépen gondozott területet. A gyerekek is 
örültek annak, hogy ilyen gyönyörű pályán spor-
tolhatnak, a lelátókon pedig végre nem a fapado-
kon kell ülniük a kicsikre várakozó szülőknek, 
hanem korszerű körülmények között szurkolhat-
nak a gyerekeknek a mérkőzéseken.

l  Ifjúsági sporttelep: a létesít-
ménynek nagyon jó tömeg-
sportcélú kihasználása van, 
a néhány éve elkészült rekor-
tán pályával. A műfüvet ha-
marosan cserélik, megújul-
nak majd az öltözők is. 

l  A Szentpéteri kapui, egykori 
Papp József SE pálya: a 100 
milliós felújítás következ-
tében új focipálya (eddig itt 
játszott az MVSC) valamint 

új öltözők lettek kialakít-
va. A partoldal csúszását is 
megállították. 

l  Egyetemi Atlétikai Cent-
rum: Hamarosan optimális-
sá válnak a téli felkészülési 
feltételek az új futófolyosó 
kialakításával. A városi la-
kosok továbbra is jelképes, 
havi ezer forintos összegért 
használhatják a létesít-
ményt! 

l  A selyemréti strandon ha-
marosan további fejlesztések 
lesznek: a teljesen eltöredezett 
50 méteres versenymedencét 
májusra újjáépítik, a sporto-
lók elkülönített öltözőhasz-
nálatának köszönhetően, a 
nagyközönség kényelme-
sebben használhatja majd a 
központi épületet, amelynek 
megújul a teljes gépészeti, ki-
szolgáló rendszere.

A Miskolci Egyetemi Sport-
központ és a MEAFC szep-
tember 19-én, mintegy 1200 
résztvevővel rendezte meg 
a XIX. Miskolci Egyetemi 
Sportnapot.

Az intézmény hallgatói és 
dolgozói a Miskolci Egyete-
mi Sportközpontban kispályás 
labdarúgás, strandröplabda, 
csocsó, darts, streetball, tol-

laslabda, asztalitenisz, tenisz, 
sakk, tájfutás sportágakban 
mérhették össze tudásukat. A 
legnépszerűbb kiegészítő prog-
ram a buborékfoci, a főzőver-
seny, az Extreme Archery, il-
letve a „megmérettetés spártai 
módra” volt. A Karok Közötti 
Vetélkedőt a Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar nyerte, ezzel 
egy évre megszerezve a Miskol-
ci Egyetemi Vándorkupát.

Fejlesztések is kezdődtek az 
Egyetemi Sportközpontban. A 
Körcsarnok nagyon kevés ki-
alakított parkolóhellyel rendel-
kezett, így a látogatók a csarnok 
körül hektikusan, többnyire a 
szabad füves területeken par-
koltak. A parkolóhelyek nem 
voltak kialakítva, a 80 autó szá-
mára elengedő helyet 20 autó 
foglalta el. Rossz idő esetén, a 
füves terület gyalogos közleke-

désre alkalmatlan, sáros és je-
lentősen csúszásveszélyes. A 
beruházás keretében a Körcsar-
nok körül nyolcvan új, aszfalto-
zott, szabvány méretű, számo-
zott parkolóhelyet alakítanak 
ki, felújítják a meglévő parko-
lóhelyeket és a hozzájuk vezető 
utat is. Heteken belül kezdődik 
Miskolci Egyetem E/4 tornate-
remben a 15 éves, elavult sport-
burkolat cseréje is.

XIX. MISKOLCI EGYETEMI SPORTNAP



A Civil Összefogás Fórum 
miskolci Klubja – a CÖF 
Klub Miskolc – 2018. szep-
tember 15-én délután má-
sodik alkalommal rendezte 
meg a CÖF KLUB MISKOLC 
NAP-ot, a Tudomány és 
Technika Házában. 

Rendezvényünk közép-
pontjában a felelős lokálpat-
riotizmus, a határokon túli 
nemzettársainkkal való bará-
ti kapcsolatok elmélyítése, és 
Miskolc Megyei Jogú Város 
Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzata megalakulásának 
húszéves évfordulója okán is, a 
lengyel-magyar barátság ápo-
lása állt. Ezen cikk terjedelme 
határt szab annak, hogy mind-
azon élményt megosszuk, amit 
vendégeink és fellépőink a kö-
zönségtől és egymástól kaptak.  

Vendégünk volt Csizmadia 
László a CÖF-CÖKA elnöke, 
aki aktuális kérdések mellett, a 
nemzetért és Európáért is ten-
ni akaró civil társadalom ösz-
szefogásának szükségességéről 
értekezve, szólt a Civil Össze-
fogás Fórum, Civil Együttmű-

ködési Tanácskozás (EUCET) 
megalakításában vállalt előké-
szítő szerepvállalásáról is.

Hagyományteremtő szán-
dékkal, „A politikus is em-
ber” programunk keretében 
Lengyel Attila, Hubay György 
országgyűlési és Nagy Ákos 
önkormányzati képviselővel 
beszélgetett terveikről, helyi 
aktualitásokról, míg Jacsó Pál, 
a „Miért maradtam Miskol-
con” program során Répássy 
Róbert ügyvédet, volt országy-
gyűlési képviselőt, az Igaz-

ságügyi Minisztérium volt ál-
lamtitkárát és Hajdú Lászlót, 
a Tudomány és Technika Há-
zának tulajdonosát, B.-A.-Z. 
Megye 2017. évi Príma díjas 
vállalkozóját kérdezte arról, si-
keres budapesti, illetőleg kül-
földi karrierjük ellenére, miért 
döntöttek úgy, hogy visszatér-
nek szülővárosukba. Ezen két 
témakörből a jövőben - hiány-
pótló jelleggel - önálló prog-
ramsorozatot is szeretnénk in-
dítani.   

Rendezvényünk díszvendé-
ge volt a Barót-i Székely Társal-
gó Egyesület kórusa és a Grupa 
Regionalna MICHALCZOWA 
tánckar, valamint a 162 éves 
Mezőkeresztesi Férfikórus. Az 
együttesek még a gyermekrajz 
pályázatra érkezett iskolásokat 
is elvarázsolták, estefelé pedig 

olyan virtuóz, magával raga-
dó műsort adtak, amely bár-
mely fesztivál nagyszínpadján 
is megállta volna a helyét. 

A gyermekrajz verseny so-
rán, a résztvevők a lengyel-ma-
gyar barátság, a hungarikumok - 
Miskolci Értéktár és a „Hogyan 
éled meg Miskolcot”?  témakör-
ben alkottak. A rajzokat a Máger 
Ágnes festőművész vezette zsűri 
értékelte. A képek a Tudomány 
és Technika Házában lesznek ki-
állítva, csakúgy, mint Máger Ág-

nes festménye, mely a Nagydob-
ronyi Gyermekotthon lakóinak 
megsegítésére került kalapács 
alá.  Az I. helyezettek állványos 
rajztáblát, a II. és III helyezettek 
rajztáblát kaptak ajándékba a 
Tudomány és Technika Házától.

Ács Gyula népzenész-zene-
szerző-zenetanár tárogató és 
dudajátéka mellett, ízes ma-
gyarsággal zenetörténeti és 
történelmi kiselőadást tartott 
a duda és a tárogató eredetéről, 
magyar történelemben elfog-
lalt szerepükről.     

A vendégek a Dimenzió Bo-
rászat Regős nevű kövidinkáját 
(szintén hungarikum), a CÖF 
borát is megkóstolhatták tolcs-
vai és miskolci borokkal egye-
temben, éhségüket pedig a Diós-
győri Vitéz Kft. középkori recept 
alapján készített kolbászával és 
a Szimbiózis Alapítvány kecs-
kesajtjaival és lekvárjaival íze-
sített szendvicsekkel csillapít-
hatták. Ábrám Tibor igazgató 

úr – Lévay József Református 
Gimnázium – díjnyertes méze-
ivel pedig még inkább megéde-
síthették élményeiket. 

Élménydús napunkat a Reci-
ta Trio előadása zárta, akik késő 
estébe hajlóan, reneszánsz zené-
vel búcsúztatták az estét és kitar-
tó vendégeinket. Úgy érezzük, 
rendezvényünkkel sikerült elér-
nünk azon célunkat, hogy egy 
fedél alá invitálva, akár különbö-
ző felfogású embereket is, nem-
zeti hagyományaink, kultúránk 
és nem utolsó sorban nemzet-
társainkkal és történelmi szövet-
ségeseinkkel való kapcsolatok 
ápolása mentén, értéket tudunk 
közvetíteni, értéket tudunk al-
kotni mindazok számára, akik 
képesek másokban az értéket 
és a jót meglátni és megtalálni, 
és ezen értékek mentén a tenni 
akarást előhívni. Ennél többet 
pedig manapság egy civil, egy 
civil szervezet nem kívánhat.  

DR. JACSÓ PÁL

Kovácsné Budai Mária és Kiss János 
önkormányzati képviselők utcafórum-
mal egybekötött burgonyavásárt tar-
tanak szeptember 24-én, hétfőn 15:00 
-18.30 óráig a Jókai Református Iskola melletti parkolóban. 

Katona Ferenc önkormányzati képviselő utca-
fórummal egybekötött burgonyavásárt tart szep-
tember 24-én, hétfőn 15.00-18.30 óráig a selyem-
réti tehetséggondozónál. 

Eperjesi Erika önkormányzati képviselő utcafó-
rummal egybekötött burgonyavásárt tart szeptem-
ber 25-én, kedden 14.00-15.00 óráig a Testvérváro-
sok utcai Coop ABC-nél, 15.30-16.30 óráig a Kinizsi és a Bem 
utcák sarkán, 17.00-18.30 óráig az Aulich úti végállomásnál. 

Glatz Katalin önkormányzati képviselő utcafó-
rummal egybekötött burgonyavásárt tart szep-
tember 25-én, kedden 16.00-18.30 óráig az avasi 
postánál, és szeptember 26-án, szerdán 16.00-18.00 óráig a 
Középszer. u. 11-17. parkoló mellett. 

Barta Gábor önkormányzati képviselő utcafó-
rummal egybekötött burgonyavásárt tart szep-
tember 26-án, szerdán 15.00-16.00 óráig a Petne-
házi bérházak, Park utcai óvodánál, és 16.30-18.30 óráig a 
Futó utcai Coop ABC mellett.

Bartha György önkormányzati képviselő utca-
fórummal egybekötött burgonyavásárt tart szep-
tember 26-án, szerdán 9:00-16:00 óráig a Kili-
án-délen a volt Otthon étterem mögötti parkolóban.

Kovács László önkormányzati képviselő utcafó-
rummal egybekötött burgonyavásárt tart szeptember 
27-én, csütörtökön 12.00-15.30 óra között a Batsányi 
úti orvosi rendelő parkolójában, 16.00-18.30 óráig a Hegyalja u. 
15. sz. alatti parkolóban, és szeptember 28-án, pénteken 14.00-
16.30 óráig a Hegyalja-Hóvirág utca sarkán, a Kő ABC-nél. 

Deák-Bárdos Mihály önkormányzati képviselő ut-
cafórummal egybekötött burgonyavásárt tart szep-
tember 27-én, csütörtökön 16.00-18.30 óráig a Sta-
dion utcai parkolónál, és szeptember 28-án, pénteken 16.30 
órától a Torontáli utca végén, a Piros-Fehér söröző mögött.

Nánási-Kocsis Norbert önkormányzati képvise-
lő utcafórummal egybekötött burgonyavásárt tart 
szeptember 29-én, szombaton 8.30-12.00 óráig a 
Leventevezér utca 8. sz. alatti parkolóban. 

UTCAFÓRUMOK

II. CÖF Klub Miskolc Nap – színes programokkal, 
érdekes beszélgetésekkel
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Nem tagadom, némileg 
megrökönyödtem, amikor a 
Sargentini-jelentés foggal-kö-
römmel történő elfogadtatása 
után, felállva kezdték ünnepel-
ni az Európai Parlamentben 
a holland képviselő-asszonyt 
(taps, ujjongás, miegymás) ő 
meg örömében elpityeredett, 
akárcsak egy Oscar-díjátadó 
sztárja. Mondjuk arcberen-
dezkedését (valamint libazöld 
pulóverét) tekintve, ez a dolog 
(az elpityeredés) már nemigen 
rontott valami sokat az álta-
lános összképen… viszont az 
egész szitu olyan szinten volt 
perverz, amire így hirtelen 
egyik nagy író tollából sem ta-
lálok példát. 

Tényleg csak a Sztálin-Rá-
kosi időszak filmhíradóiban 
láttam eddig olyat, hogy a 
pártkongresszusok monu-
mentális üléstermében, feláll-
va tapsoltak a küldöttek, mert 
tudták, hogy a főelvtársak fi-
gyelik, ki mennyire hűséges. 
Hát itt is nagyon bizonyítani 
akarták a hűségüket valakik-
nek ezek a kerge csinovnyikok, 
csak hát a betyár mindenit: 
nem épp ők vádolnak minket 
mindenféle diktatúrával, meg 
Sztálint-Rákosit még egység-
frontban is megszégyenítő ön-
kénnyel? Ők, akik úgy képzelik 
el az általuk fennen hangozta-
tott „európai értékeket”, meg 
demokráciát, hogy meg akar-
ják vonni a szavazati jogot at-
tól, aki bizonyos kérdésekben 
nem ért velük egyet? Hát igen, 
ez kétségkívül kényelmes meg-
oldás, de vajon mekkora bal-
hét csinálnának belőle – éppen 
ők – ha a magyar parlament-
ben találnának ki ilyeneket? 

Extázisban, „érzelmi lincs-
hangulatban” ünnepeltetni 
azt, hogy elindulhat egy eljá-

rás, amelynek a végén talán 
szankciókkal sújtják Magyar-
országot – viselkedés-elemzők 
írták, hogy sokan szinte Tria-
non időszakában érezték ma-
gukat. A pénzügyi háttérha-
talom – és csatlósai - tényleg 
veszettül gyűlölik a magyaro-

kat, s abban, ahogy most fel-
állva tapsoltak, vélhetően ott 
voltak a történelmi beidegző-
déseik is. Az, ahányszor az el-
múlt évszázadokban a „rebel-
lis” magyarok felborították az 
ő jól leosztott lapjaikat, tán 
onnantól kezdve, amikor a 
Soros Györgyöket még Fugge-
reknek hívták. (Sok más dicső 
cselekedetük mellett, ők voltak 
például azok, akik jó pénzért 
Hunyadi János keresztény ha-
dainak a hátába hajózták a 
török csapatokat.) A nagyha-
talmak – törökök, osztrákok, 
aztán a szovjetek és a Nyu-
gat – időről-időről felosztották 
maguk között Kelet-Európát. 
Úgy, hogy az mindenki érde-
keinek megfeleljen (mármint 
közülük) csak ezek a békétlen 
magyarok, Rákócziék, Kos-
suthék, az ’56-osok szalonkép-
telenkedtek folyamatosan, bo-
rították akkor is a status quót 
mindenféle függetlenségi tö-
rekvésekkel, nyelvük, kultúrá-
juk, szuverenitásuk védelmé-
ben.  

És most megint a magya-
rokról van szó. Teljesen feles-
leges a kormányról süketelni, 
azok is tudják, hogy ez csak 
halandzsa, akik a leginkább 
hangoztatják. A kormányt mi, 
magyarok választottuk meg 
háromszor egymás után két-

harmaddal, és ezt a háttérha-
talom soha nem bocsátja meg. 
Ezzel ugyanis ismét irgalmat-
lanul megnehezítettük a dol-
gát a lépésről-lépésre, precízen 
eltervezett lakosságcserében. 
Miattunk kell most ilyen Sar-
gentini-féle kamujelentésekkel 

bohóckodniuk, EP-képviselő-
ket zsarolni, fenyegetni, meg 
joghézagokkal visszaélni, hogy 
meglegyen valahogy a szüksé-
ges szavazat. Mennyivel egy-
szerűbb lett volna számukra, 
ha tavasszal az ellenzék nyer 
a választásokon és már rég le 
lenne bontva az embercsem-
pészek balkáni útvonalát le-
záró határkerítés, nem lenne 
szükség a Frontex bevetésére, 
újabb átlátszó hazugságok-
ra… 

Folyik az abszurd színjá-
ték, járja veszettül a háttérha-
talom Mefisztó rondóját – és 
a statiszták is méltók ehhez. 
Az Európai Bizottság elnö-
ke, Jean-Claude Juncker, akit 
nyomban elővesz az „isiász”, 
ha karnyújtási közelségbe ke-
rül egy konyakosüveghez. El-
nöksége legemlékezetesebb 
momentumai Nagy-Britan-
nia elvesztése, kiválása az EU-
ból, valamint a migránsok 
beözönlésével szemben tanú-
sított, végtelen nagy toleran-
ciája. (2015 óta több mint 
340-en haltak meg Nyugat–
Európában a migrációhoz 
köthető terrorcselekmények-
ben.) Emmanuel Macron, a 
háttérhatalom reménysége a 
leamortizálódott Junckerrel 
és Merkellel szemben, aki nála 
negyedszázaddal idősebb, volt 

tanárát vette feleségül, és el-
nöksége első három hónap-
jában 26 ezer eurót költött 
sminkre.

Vagy itt vannak a Sargen-
tini-jelentést megszavazó, 
baloldali magyar EP-képvi-
selők is, élükön az MSZP-s 
Ujhelyi Istvánnal, aki az EP-s 
stand-upolása közben nem 
volt rest a háromszínű ma-
gyar kokárdát lengetni – én 
meg egyfolytában azon cso-
dálkoztam, hogy nem égeti 
meg a kezét. Élénken emlék-
szem ugyanis rá (írtam is róla 
ezeken a hasábokon) amikor 
2016 tavaszán Komjáti Imre, 
az MSZP elnökségi tagja, 
baloldali módra átértelmez-
ve a hagyományokat, márci-
us 15-én mindenkit a kockás 
kokárda („kockárda”) vise-
lésére szólított fel, kifejezvén 
szimpátiáját Pukli Istvánék 
kockás-inges mozgalmával. 
(Sajtótájékoztatót is tartottak 
erről a fővárosban, egy több 
méter átmérőjű „kockárdá-
val”). Soha senki nem akarta 
tőlük elvenni a nemzetiszínű 
kokárdát, a jelek szerint nekik 
voltak más elképzeléseik - de 
ha csak ennyit jelentenek szá-
mukra a nemzeti jelképeink, 
legalább maradjanak már 
csendben. 

Járják a statiszták Mefisztó 
rondóját, az ember meg elné-
zi őket, és egyfolytában az jár 
a fejében, hogy tényleg min-
dent megér a hatalom és a 
pénz ilyetén perverz bűvölete? 
Ahogy Révész Sanyi énekelte 
egykor a Piramisban: „Ismer-
lek, néha kérsz,/ Azt mondod, 
kell a pénz./ Mindig van, ki 
pénzt ígér,

A becsület ennél mégis töb-
bet ér!”

SZEPESI SÁNDOR

BECSÜLET

A szerkesztőtől



„A CineFest nemzetközi találkozási pont lett”

Telt házas vetítésekkel, színes kísérő-programokkal zajlanak 
Miskolcon a 15. Jameson CineFest Nemzetközi Filmfeszti-
vált eseményei. Kriza Ákos polgármester köszöntőjében úgy 
fogalmazott: a jubiláló filmfesztivál találkozási pont lett, 
ahová a világ minden tájáról, több mint 40 országból érkez-
nek filmek, filmesek, a mozgókép szerelmesei.

Bíró Tibor fesztiváligazgató  
múlt pénteken reményét fe-
jezte ki, hogy idén is olyan szí-
nes választékot tudnak kínálni, 
ami színvonalában, minőségé-
ben elnyeri majd a közönség 
tetszését. Mint mondta, idén 
nagy hangsúlyt kapnak a ma-
gyar filmek, nálunk mutatják 
be például hazánkban először 
az Oscar-díjas Nemes Jeles 
László új filmjét, a Napszálltát.

Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő arról szólt, hogy a 
CineFest a régió egyik legran-
gosabb nemzetközi filmfeszti-
váljává nőtte ki magát, az ese-
ményen újra és újra betekintést 

nyerhetünk az igazán színvona-
las filmek varázslatos világába. 
Csöbör Katalin kérte a fesztivál 
látogatóit, élvezzék a filmeket és 
a kísérő programokat, egyúttal 
pedig ismerjék meg a várost is, 
fedezzék fel szépségeit, neveze-
tességeit. 

Kriza Ákos polgármester be-
szédében felidézte a tavalyi 
fesztiválmegnyitót, amikor az 
Életmű-díjas Jiří Menzel cseh 
filmrendező a színpadon azt 
mondta: „én csak egy moziba 
jöttem”. – Mi is „csak” egy mo-
ziba jöttünk 15 évvel ezelőtt, 
de azóta ez a mozi megválto-
zott. Teljesen mást mond min-

den évben, a fesztivál európai 
hírnévre tett szert – fogalma-
zott a polgármester.

A CineFest egy találkozási 
pont lett, ahová a világ minden 
tájáról, több mint 40 ország-
ból érkeznek filmek, filmesek, 
a mozgókép szerelmesei. Ők 
ezért a fesztiválért jönnek el 
Magyarországra, ezért jönnek 
el Miskolcra. Találkozhattunk 
már a fesztiválon világsztárok-
kal, nagynevű művészekkel – 
például Claudia Cardinale-val, 
Magda Vasaryovával, Juliette 
Binoche-sal, Jiří Menzellel, vagy 
idén Krzysztof Zanussival. – A 
fesztiválnak mára kialakult egy 
törzsközönsége, ami folyama-
tosan bővül, mivel Miskolcon 
talán a világ legizgalmasabb 
filmjeit láthatják – húzta alá a 
városvezető. A CineFest ideje 
alatt 20-25 ezer embernek bizto-
sítanak minőségi szórakozást és 

programokat. – Kezdtük kinőni 
a vetítőtermeket. Megértettük a 
várakozást, láttuk az igényeket, 
ezért újítottunk fel és nyitottunk 
meg egy újabb helyszínt a fesz-
tivál számára. Önök lehetnek 
az elsők, akik ezen új helyszín 

új székeit kipróbálhatják – tette 
hozzá Kriza Ákos. 

„Az Európai Mozi Nagy-
követe” díjat idén Krzysztof 
Zanussi lengyel filmrendező 
vehette át, ő a 15. Jameson Ci-
neFest Miskolci Nemzetközi 
Filmfesztivál játékfilmes nagy-
zsűrijének elnöke is. 

A számos nemzetközi elis-
merésben részesül filmes szak-
ember az ünnepségen elmond-
ta, a ’60-as években járt először 
hazánkban. Találkozott az ak-

kori nagy magyar rendezők-
kel, számos barátja volt köztük, 
sajnos, többségük ma már nem 
él. Krzysztof Zanussi megkö-
szönte a meghívást és a díjat, 
s kiemelte: a zsűri elnökeként 
is nagy várakozásokkal tekint 
a CineFest-re. Biztos benne, 
hogy egy nagyon jó filmfeszti-
válra jöttek, hiszen tizenötödik 
éve rendezik meg, ami komoly 
érdeklődést jelez. A lengyel 
rendező arról is szólt, hogy 
most készül egy filmje ma-
gyar koprodukcióban, örömét 
fejezte ki, hogy annyi év után 
újra magyar filmesekkel dol-
gozhat együtt. A díjátadót kö-
vetően a cannes-i zsűri-díját és 
a velencei Arany Oroszlánt is 
magáénak tudó, Golden Glo-
be-díjra is jelölt Zanussi klasz-
szikus drámáját, A nyugodt 
nap évét vetítették le.

A 15. Jameson CineFest Mis-
kolci Nemzetközi Filmfesztivál 
életműdíját Hildebrand István 
operatőr kapta.

KUJAN ISTVÁN

Hetedik alkalommal ren-
dezték meg a CineFest 
filmvásárát, az eseményt, 
amikor bizonyos filmek új 
gazdára találhatnak. A City 
Hotel Miskolc konferencia-
termében Bíró Tibor feszti-
váligazgató nyitotta meg a 
rendezvényt. 

Érkeztek külföldről és Ma-
gyarországról is résztvevők, 
érdeklődők. Az eladók kö-
zött ezúttal is filmeket for-
galmazó cégek és stúdiók 
voltak jelen, míg a vevők or-
szágos és helyi tévécsatornák 
képviselői közül kerültek ki. 
Bíró Tibor köszöntőjében 
reményét fejezte ki, hogy a 
rendezvény ezúttal is hasz-

nos és szakmailag tartalmas 
lesz. 

– Azért szerveztük meg a 
filmvásárt hetedik alkalom-
mal is, mert szeretnénk se-
gíteni a Magyarországon ké-
szülő és a fesztiválon szereplő 
kisjátékfilmek, rövidfilmek, 
animációs filmek, dokumen-
tumfilmek és televíziós al-
kotások piacra jutásában – 
mondta. Mint elhangzott, a 
filmvásáron ezúttal mintegy 
harminc forgalmazó cég és 
stúdió jelent meg, hogy fel-
kínálja az elmúlt időszakban 
készült alkotásait a hasonló 
számú vásárlónak. Bíró Tibor 
úgy fogalmazott, a szakma 
tudja, hogy a magyar alkotá-
sok sokszor hamarabb eljut-

nak a távoli tájak nézőihez, 
mint a környező országokba.

Az eladók közül volt, aki 
két filmmel érkezett, és olyan 
is, aki nem konkrét filmek be-
mutatásával készült, inkább a 
kapcsolatot keresni jött a vá-
sárlókkal, akik majd akár száz 

film közül is választhatnak a 
későbbi kommunikáció so-
rán. Az egyik eladó úgy nyi-
latkozott, az elmúlt évek ta-
pasztalatai alapján nagyon 
hasznosnak ítéli meg a mis-
kolci vásárt, hiszen ők csak itt 
adnak el filmeket.

TÖBB MINT 40 ORSZÁGBÓL ÉRKEZTEK  
FILMEK, FILMBARÁTOK

A legifjabb filmkedvelők sem maradtak ki a CineFest 
élményeiből. Még 2012-ben indult el az avasi lakótelepen 
a „CineFest Gyermeknap” elnevezésű kezdeményezés, 
melynek keretében óvodás és alsó tagozatos gyerekek 
részére szerveznek kihelyezett vetítést az Avasi Gimnázi-
um Színháztermében. Szombaton a Gru 3 című animáci-
ós filmet tekinthették meg a kíváncsi kis filmnézők.

A lakótelepen sok gyer-
mek él családjával, éppen 
ezért szervezik már 2012 óta 
a CineFest gyermek változa-
tát az Avasra, az Avasi Gim-
názium színháztermébe.

Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő a vetítés előtt 
köszöntötte a jelenlévőket. 
Mint mondta, a lakótelepen 
nagyon sok gyermek él, ezért 
szervezik számukra immár 
évek óta ezeket a vetítéseket. 

– A rendezvény iránt eddig 
is hatalmas érdeklődés volt, 
most azonban elmondha-
tom, hogy minden eddiginél 
többen kíváncsiak a gyer-
mek CineFestre – hangoz-
tatta Csöbör Katalin. Mint 
mondta, örömmel látta, 
hogy bár odakinn „égig érő” 
napsütéses idő van, sok lur-
kót mégis inkább a gimnázi-
umi színházterembe vonzott 
a filmek iránti érdeklődés. 

A tavalyi Hongkongi Film-
napoknak olyan nagy sikere 
volt a fesztiválon, hogy a 
CineFest és a berlini iroda 
úgy döntött, nemcsak foly-
tatják az együttműködést, 
de bővítik is azt: idén nem 
csupán filmvetítéseket, ha-
nem szakmai programokat 
is tartottak. 

A Hongkongi Filmnapok 
kedd délután kezdődött Wong 
Kar-wai „A nagymester” című 
filmjével, az Uránia teremben.

A jelenlévőket Hongkongi 
Film fejlesztési Tanács elnöke, Ma 
Fung Kwok köszöntötte. Mint 
mondta, ez a film sokkal több egy 

egyszerű kung fu filmnél”, a ren-
dező művészi módon mutatja be 
a harcművészek mozgását.

A Hongkongi Gazdasági és 
Kereskedelmi Iroda igazgató-
ja, Bill Li köszöntőjében úgy 

fogalmazott, nagy öröm szá-
mukra, hogy idén már má-
sodszor hozhatják el szakem-
bereiket a CineFestre. – Ez 
egy rendkívüli lehetőség arra, 
hogy eszmét cseréljünk, meg-
ismerjük egymás kultúráját – 
hangoztatta. 

Alakszai Zoltán jegyző ki-
emelte, Miskolc és a CineFest 
Filmfesztivál célul tűzte ki, 
hogy különböző, távoli kultú-
rákból is elérhetővé tesz a kö-
zönség számára olyan alkotá-
sokat, amelyek megtekintésére 
egyébként kevesebb esély len-
ne. – A Hongkongi Filmnapok 
is ennek a jegyében született – 
fogalmazott.
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A gyermekekről 
sem feledkeztek el 

Hongkongi Filmnapok a CineFesten

Új gazdára találhattak a filmek

A Cinefest egyik kísérőprogramja:  
Pengető Utcazene Fesztivál

„Az Európai Mozi Nagykövete” díjat Kriza Ákos 
polgármester és Bíró Tibor fesztiváligazgató  
adta át  Krzysztof Zanussinak

A fesztivál egyik legjobban várt programja  
az Oscar-díjas Nemes Jeles László második 

nagyjátékfilmjének hazai ősbemutatója volt



A cirkuszhercegnő című nagyoperettel indította évadát a Miskolci 
Nemzeti Színház szeptember 21-én. Az előadás Kálmán Imre sláge-
rei mellett nagyszabású látványvilággal, különleges cirkuszi attrak-
ciókkal és egy szívhez szóló szerelmi történettel kápráztatja el a né-
zőket a Nagyszínházban. Az előadás főszerepeiben Eperjesi Erikát, 
Dobó Enikőt, Szőcs Arturt és Miller Zoltánt láthatja a közönség.

A cirkuszhercegnő, mint 
valamennyi operett, merész 
álmodozásból szőtt mese, 
amit a valóság sokszor fanyar, 
sokszor keserű ízei fűszerez-
nek, a végeredmény mégis 
édes és varázslatos. A törté-
netet ráadásul nemcsak lég-
tornászok, bohócok és állat-
idomárok népesítik be, hanem 
gyönyörű hölgyek, titokzatos 
arisztokraták, és sebzett szívű 
katonatisztek is.

Szabó Máté szerint Kálmán 
Imre operettje egyaránt szól a 
művészetről, a kulisszák mö-
götti világról és a szerelemről. 
– A cirkusz metaforáján keresz-
tül tudunk mesélni mindezek-
ről, a látványvilágot pedig úgy 
terveztük meg, hogy érezzük: 

végig a porondon vagyunk – 
mondta el a rendező. – A mű-
vészi magány nagyon erősen 

jelenik meg ebben a darabban. 
Mister X nem csupán a színpa-
don hord maszkot, de magá-

néletében is álca mögé rejtőzik. 
Mindkét álarc mögött ott van 
a tényleges személy tekintete, a 

saját, igazi valója – tette hozzá 
Szabó Máté.

Az előadást a budapesti kö-
zönség már láthatta nyáron az 
idén 80 éves Margitszigeti Sza-
badtéri Színpadon, ahol hatal-
mas sikert aratott. A Mister 
X-et játszó Szőcs Artur azon-
ban elárulta, számára a mis-
kolci premier az igazi bemuta-
tó. – Színészként, rendezőként, 
a művészeti tanács tagjaként 

én a Miskolci Nemzeti Színház 
közönségének köteleztem el 
magam elsősorban. A miskol-
ci nézőknek öltöztetem ünnep-
lőbe a lelkem a bemutatón, és 
nyújtom nekik a színpadon áll-
va mindazt, amit tudok – han-
goztatta Szőcs Artur.

Fedora szerepe már régi álma 
volt Eperjesi Erikának. – Fedo-
ra bár elsőre megközelíthetet-
lennek, a férfiakkal szemben 

távolságtartónak tűnik, való-
jában rendkívül szenvedélyes, 
hevesen reagál az érzelmi in-
gerekre. De emellett büszke nő, 
aki képes okosan, megfontoltan 
dönteni – mesélte a karakterről 
a primadonna. – Hiszek benne, 
hogy a darab üzenete a valóság-
ban is érvényes: a szerelem ké-
pes legyőzni minden akadályt, 
a társadalmi különbségeket is – 
tette hozzá.
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Apróhirdetés
Kékfrankos jó minőségű szőlő Miskolc 
határában eladó. Tel.: 06-70/946-62-63.

Szőnyeg és kárpittisztítás! Minden tí-
pusú padlószőnyeg, bútorkárpit, hely-
színi tisztítása gyors száradási idővel. 
Szőnyegtisztítás hozom-viszem szolgál-
tatással. Tel.: 70/320-3483 www.tisztito-
miskolc.hu

KARATE GÖRÖMBÖLYÖN 2018. 09. 
17-től minden hétfőn és csütörtökön 18 
órától a Görömbölyi Művelődési Ház-

ban. Négy éves kortól, kezdőket és hala-
dókat egyaránt várunk. Tel.: 06-20/460-
6775.

A Miskolci Otthon Segítünk Alapít-
vány ingyenes önkéntes képzést tart. 
Várjuk a kisgyermekes családok segíté-
sére vállalkozókat. Jelentkezni a 30/905-
8113 számon lehet, 16 óra után.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, web: 

www.aluport.hupont.hu, bemutató-
terem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

A Miskolci Otthon Segítünk Alapít-
vány ingyenes Gordon tréninget tart. 
Várjuk a érdeklődők jelentkezését a 
miskolciotthonsegitunk@gmail.com cí-
men. 

Nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot és korábban ács mellett dolgo-
zó segédmunkást keresek Miskolc és 
környékére, nem csak tetőn végzendő 
munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.

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

Az akció érvényes: 2018. 09. 15-től 2018. 09. 28-ig. 
Héra penész lemosó (színes falra is), 1 l 1429 Ft
Héra penészgátló adalék (színes festékbe is) 105 ml, 9990 Ft/l 1049 Ft
Air wick freshmatic, kész. utántöltő, 250 ml, 3996 Ft/l 999 Ft
Cif folyékony súroló, 500 ml, 998 Ft/l 499 Ft
Bio Kill rovarirtó permet (kül, beltér), 375 ml, 5064 Ft/l 1899 Ft
Ajax általános felmosó (minden illat), 1 l 549 Ft
Lanza 8 funkciós mosógép tisztító, 250 ml, 5196 Ft/l 1299 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
Perlux folteltávolító, 1 l 449 Ft
Silan textil öblítő, 1850 ml, 540 Ft/l 999 Ft
Boni Perfex WC-papír, 24 tek. 999 Ft
Vileda Super felmosó szett (vödör, nyél, felmosó fej) 3999 Ft

Hirdetés

Születésnapi ünnepséget rendezett 
szerda délután a Miskolci Egye-
sített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Intézmény Hámori 
Szolgáltatási Központja fennállá-
sának 30. évfordulója alkalmából.

A Hámori Szolgáltatási Központ 
ellátási területe magába foglalja az 
alsó- és felsőhámori, a lillafüredi és 

az ómassa városrészeket, jelenleg 110 
ellátottat gondoznak.

Tóth Judit, a Szolgáltatási Köz-
pont vezetője elmondta, a központ a 
nappali ellátást, az idősek klubját, a 
házi segítségnyújtást és az étkezte-
tést biztosítja ezeken a területeken, 
immár harmadik évtizede. A csa-
ládok életét kívánják munkájukkal 
megkönnyíteni, enyhíteni számuk-

ra az idősek gondozásával járó ter-
heket. – Együtt töltjük a karácso-
nyokat, a szilvesztert, a húsvétot, 
együtt járunk kirándulni, bográ-
csozunk, szalonnát sütünk – sorolta 
az intézményvezető a közös progra-
mokat. Mint fogalmazott, az idősek 
ez által érezhetik, hogy tartoznak 
valahová, nem érzik magukat ma-
gányosnak és ez nagyon jót tesz a 
mentális állapotuknak.

A mi időspolitikánk lényege és 
mottója, hogy jó legyen Miskolcon 
nyugdíjasnak lenni – ezt már Kiss 
János alpolgármestere mondta. Mint 
fogalmazott, ez a küldetés Hámor-
ban, biztos, hogy teljesült. Kiss Já-
nos kiemelte: a nyugdíjasok életének 
szebbé tételéhez, tettekre is szükség 
van, ezen törekvéseik „zászlóvivője” 
a Salkaházi Sára Program.

Ennek egyik legfontosabb célja a 
tisztelet és megbecsülés kifejezése, 
és az anyagi támogatás mellett az, 
hogy a programok szervezésével iga-
zi közösséggé kovácsolja a miskol-

ci nyugdíjasokat. A héten elindult a 
2018-ban tervezett 10 ezer forintos 
támogatások kifizetése, néhány na-
pon belül minden Salkaházi-nyugdí-
jas megkapja ezt az összeget.

Kovács László önkormányzati kép-
viselő, a város Egészségügyi és Szo-
ciális Bizottságának elnöke beszédé-
ben visszatekintett az elmúlt 20 évre, 
mióta háziorvosként jelen van az it-

teni közösség életében. – Sok klubot 
ismerek Miskolcon, jelenleg ötnek 
vagyok az orvosa. Így elmondhatom, 
hogy a hámori klub - talán azért, 
mert egy falusias közegben működik 
- ezek közül az egyik legéletképesebb 
– hangsúlyozta, hozzátéve: a szol-
gáltatási központ dolgozói nagyban 
megkönnyítik a környék nyugdíjasa-
inak az életét.

„HOGY JÓ LEGYEN MISKOLCON NYUGDÍJASNAK LENNI”
Harmincéves lett a Hámori Szolgáltatási Központ 

NAGYOPERETTEL INDUL AZ ÉVAD 
A cirkuszhercegnő premierjére készül  
a Miskolci Nemzeti Színház



Idén két nemzetközi sztár is 
megcsillogtatta zenei tudá-
sát a Sörfesztivál színpadán: 
szombat este Lost Frequenci-
es kápráztatta el a miskolci-
akat – nem csupán zeneileg, 
hanem látványban is. 

Felix De Laet első alkalom-
mal lépett fel Miskolcon, de 
reméljük, hogy nem utoljára! 
A belgák ifjú DJ-je nagyszabá-
sú show-val érkezett Miskolc-
ra: robotlámpák, lézertunning, 
fények, konfettik és elképesztő 
hangerő – hatalmas bulival zá-
rult a fesztivál második napja.

– Nagyon gyorsan lettél si-
keres. Gondoltad volna, 
amikor otthon készítetted a 
szobádban a zenéket, hogy 
így alakul majd?

– Soha nem vártam ezt, so-
sem gondoltam volna, hogy 
egyszer ekkora sikerem lehet, 
ennyi helyre eljutok és ekkora 
tömegek előtt megmutathatom 
magam. Fantasztikus érzés, 
hogy ennyi embert láthatok re-
mekül szórakozni, mosolyogni 
és együtt élni a zenémmel.

– Milyen volt James Blunt-
tal együtt dolgozni?

– Ő egy nagyon jó arc. Zseni-
ális élmény volt együttműködni 
vele, végtelenül inspiráló. Egyéb-

ként is mindig boldog vagyok, 
ha neves előadóval vagy bárki 
mással dolgozhatok együtt, mert 
jó látni, hogy mások is ráhango-
lódnak a zenémre. Számomra az 
is jó érzés, hogy képes vagyok 
másokkal együttműködni, és a 
közös munkából valami jó do-
log születhet.

– Hogy telt ez a heted, meny-
nyire vagy fáradt?

– Nem mondanám magam 
fáradtnak, bár elég húzós volt 
ez a hét, de alapvetően élvezem 
a pörgést. És imádom mindazt, 
ami ezzel a munkával jár, most 
is nagyon élvezem, hogy itt le-
hetek.

– Hallottuk, hogy jönnek új 
dalok. Mire számíthatunk?

– Valóban új albumon dol-
gozom, ez néhány héten belül 
megjelenik. Kicsit több elekt-
ronikus zene lesz benne, emel-
lett számos meglepetés is, de 
azért nagyjából azt folytatom, 
amit eddig csináltam.

A Napszállta világpremierje kirobbanó siker volt a velencei film-
fesztivál versenyprogramjában, ahol elnyerte a FIPRESCI, azaz 
a nemzetközi filmkritikusok szövetsége zsűrijének díját. Nemes 
Jeles László új filmjét már a világpremier előtt közel 70 ország 
film forgalmazója vásárolta meg világszerte. A rendező Miskol-
con úgy fogalmazott: nagy öröm számára, hogy az amerikai pre-
mier után rögtön a CineFesten mutathatják be a filmet.

A rendező a Napszállta kre-
atív stábjának számos tagjával 
együtt érkezett a miskolci be-
mutatóra, amely szinte példát-
lan érdeklődés mellett zajlott. 
A nézők kígyózó sorokban 
várták, hogy bejuthassanak a 
film vetítésére. Az Oscar-dí-
jas rendező és Jakab Juli, a film 
főszereplője néhány alkalom-
mal személyesen is köszön-
tötték a nézőket. A premiert 
követően személyesen is talál-
kozhattunk a film alkotóival. 
Jelen voltak Jakab Juli és Vlad 

Ivanov főszereplők, Sipos Gá-
bor producer, Rajk László lát-
ványtervező, Szakács Györgyi 
kosztümtervező, Zányi Tamás 
hangmester és természetesen 
Nemes Jeles László. 

A Napszállta nincs megtűz-
delve számítógépes effektek-
kel, trükkökkel, sőt 35 mm-es 
kópiáról vetítve még inkább 
érezni lehet az alkotás egye-
diségét, igényességét. Nemes 
Jeles László kiemelte, nagyon 
hálás azért, hogy most is olyan 
stábbal dolgozhatott, akik ér-

tették milyen filmet kívánt lét-
rehozni. A filmben ismét egy 
ember perspektívájából akar-
ták megmutatni az őt körülve-
vő világot. Éppen ezért „hoz-
ható közel” a nézőhöz a film, 
hiszen így szinte olyan, mintha 
ők is a főszereplő szemén ke-
resztül szemlélnék a kibonta-
kozó eseményeket. 

A rendező arról is szólt, a mai 
mozis kultúrában fontos, hogy 
tartós élményt tudjanak adni a 
nézőknek. – A túl sok egy idő 
után kevés lesz. A számítógé-
pekkel ellustulunk, az effektek 
tömkelege miatt pedig csak ide-
ig-óráig marad meg bennünk a 
filmélmény. Viszont egy ilyen tí-
pusú filmnél, mint a Napszállta, a 
néző is érzékelheti azt, amit mi a 
forgatáson. Úgy gondolom, olyat 
kell alkotnunk, amivel biztosíta-
ni tudjuk a hosszú távú mozis él-
ményt – húzta alá a rendező.

Lapunk kérdésére - milyen 
hatással volt a szereplőkre a 
történet, a karakterek, - a szí-
nészek azt felelték: a díszlet és 
a kosztümök nagyban segítet-
ték az átélést. - Felvettük ezeket 
a szépséges ruhákat és máris 
mindenkinek megváltozott a 
tartása, a kisugárzása. Szinte 
nyomban belehelyezkedtünk 
egy másik korba – válaszolta 
Jakab Juli, a főszereplő.

Dobos Evelin színésznő egy 
„biztonságos időutazásnak” 
nevezte az élményt. – Mielőtt 
belecsöppentem a filmbe, meg 
voltam győződve róla, hogy 
visszamennék ebbe a korba, 
de a forgatás után már nem 
így gondolom. A ruha ereje 
viszont bámulatos volt. Még 
tekintetünk is megváltozott, 
szinte hihetetlen, hogy egy ko-

rabeli cipő vagy táska mennyit 
segíthet a szerep átélésében – 
emelte ki a színésznő.

Az Oscar-díjra nevező bi-
zottság döntése értelmében 
Magyarországot a 2018. évi 
„legjobb idegennyelvű film” 
kategóriában Nemes Jeles 
László Napszállta című filmje 
képviseli.

MÉDER NOÉMI

„IGAZI NÉZŐI ÉLMÉNY”
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Miskolci Napló – A város lapja Rendezvény

Számos kül- és belföldi 
sztár fellépett nemrégiben, 
a példátlan tömegeket von-
zó miskolci sörfesztiválon. 
Muntyán Betti kolléganőnk 
buli közben többet megszó-
laltatott közülük hírportá-
lunk a minap.hu számára.

 Íme egy kis ízelítő – a 
Hooligans koncert után Kiss 
Endi, a dobos nyilatkozott.

– Milyen érzés volt a Sör-
fesztivál színpadán zenélni?

– Nagyon fontos, hogy így 
írd le: a legmaximálisabb 
volt! Nem azért, mert szinte 
itthon vagyunk, de ilyen zse-
niális közönségre, mint ami-
lyen itt ma este volt, nemhogy 

egész évben, de visszamenő-
leg sem nagyon emlékszem. 
Brutál volt!

Annyira velünk voltak, 
annyira velünk éltek, hogy a 
zenekar mellett is nagyon jól 
hallottuk őket. Nagyon szé-
pen köszönjük nekik! Imád-
juk őket, örülünk, hogy a 
koncert ilyen jól sikerült, 
mert az ember mindig ott-
hon szeretne a legjobban tel-
jesíteni. 

– Hogy telt eddig az évetek?
– Nagyon jó évünk volt, 

végignyomtunk 70-75 kon-
certet, és lesz még vagy 10-
15 az idén. A nyári időszak 
volt a leghúzósabb, sok hely-
re eljutottunk, sok jó buli 

volt. Közben stúdióban is 
vagyunk, készülünk az új le-
mezünkre. Ez most egy ki-
csit háttérbe szorult a sok 
koncert miatt, októbertől 
folytatjuk. Év végén jelenik 
meg az új lemezünk, és jövő 
márciusban lesz egy Aréna 
bulink. 

– Ennek a koncertnek is 
lesz szimfonikus része?

– Mindenképp lesz, mert 
imádjuk. Több éve belesze-
rettünk ebbe, a lemezeinken 
is vannak szimfonikus hang-
szerek és nagyon jó, hogy 
meg tudjuk ezeket szólaltatni 
élőben is. 

Mi mással is zárulhatott volna a Miskolci Sörfesztivál, ha 
nem a legendás Edda Művek koncertjével? Pataky Attilával 
a színpadra lépésük előtt beszélgettünk.

– Milyen érzésekkel jön 
haza?

– Pontosan úgy, ahogy 
mondtad: ilyenkor én haza 
jövök és ez nagy boldogság, 
minden miskolci emléket új-
raélek. Itthon az ember min-
dig egy kicsit jobbat, többet 
akar, még az úton is telefonál-
gattam, mit, hogyan szervez-
zünk. Egy nagyon stabil buli-
val érkeztünk, amit mi tudunk, 
az itt lesz ma a színpadon.

– Mi a titka, hogy ennyi év 
után is a színpadon tudtak 
maradni?

– A rock nyelvén válaszol-
hatnék: azért mert rohadt jók 

vagyunk – mondta nevetve. 
Azt hiszem, a szenvedély az, 
ami áthatja a mi létezésün-
ket. Öt különböző lélek és 
arc vagyunk, de amikor dalt 
írunk, vagy zenélünk, akkor 
eggyé válunk és ez látható a 
színpadon. Ettől erős ez az 
egész, 44 év után is.

– Milyen tervek vannak 
még idén?

– Egészen év végéig ját-
szunk, s már azt is tudjuk, 
mit szeretnénk jövőre vagy 
a rá következő évben csinál-
ni. A rockzene megköveteli a 
tempót, mert itt mindig bizo-
nyítani kell.
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Napszállta premier a CineFesten,  
beszélgetés az alkotókkal

1913 nyara, Budapest - 
a béke utolsó napjai. Lei-
ter Írisz hosszú évek után 
tér vissza az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia sokszínű és 
nyüzsgő városába. A korán 
elárvult fiatal lány minden 
vágya, hogy néhai szülei le-
gendás kalapszalonjában 
kapjon munkát. Az új tu-
lajdonos, Brill Oszkár azon-
ban elutasítja és minden-
áron igyekszik eltávolítani 
a városból. Az éj leple alatt 
egy idegen keresi fel Íriszt 
és bátyja hollétét tudakol-
ja tőle - a lány ekkor tudja 
meg, hogy Leiter Kálmán 
néven él egy testvére, aki-
nek eddig a létezéséről sem 
tudott. Írisz nyomozásba 
kezd, s bátyja után kutat-
va egyre mélyebbre húzza 
a város labirintusa. Írisz 
számára egyedül a tündök-
lő Leiter Kalapszalon tűnik 
biztos pontnak, de a ragyo-
gás mögött a legsötétebb ti-
tok tárul fel.

Frequencies–showHooligans: „A legmaximálisabb 
közönség voltatok!

EDDA: „A SZENVEDÉLY AZ,  
AMI ÁTHATJA A LÉTEZÉSÜNKET”



A miskolci konyhaművészet csillagai  (7. rész)
Voltam már halsütödében, 
festői környezetű romantikus 
étteremben, felkutattam a leg-
hagyományosabb pizzatésztát 
és kóstoltam már palacsintát 
vörösboros marhapörkölttel… 
Ezen a héten egy egészen más 
típusú konyhaművészet felé 
kacsingattam!

Ha baráti társasággal söröz-
ni indul az ember, akkor az ízes 
nedű mellé, hamisítatlan „kocs-
makajára” is vágyik. Erről so-
kaknak a ropi-mogyoró-perec 
kombó ugrik be, Miskolcon vi-
szont ettől jóval színvonalasabb 
kínálattal is találkozhatunk. 
Csak persze tudni kell, hol ke-

ressük mindezt… hát például a 
zip’s brewhouse-ban!

– Van itt sörcsap, vannak jó 
sörök és persze csinálunk igazi 
kocsmakajákat, is, hadd „pubo-
sodjon” az étlap – részletezte ér-
deklődésünkre Pataky Péter séf 
a zip’s ételkínálatának alakulá-
sát. Mint mondta, az ételkínálat 
kialakításánál figyelembe vet-
ték az angolszász pub kultúrát 
– hogy ott mit esznek, mit isz-
nak a sörhöz – ezt viszont nem 
másolták le egy az egyben ha-
nem „miskolcivá” alakították. 
„Maszkulin, pubos, alapanyag 
centrikus konyha” – jellemezte 
a brewhouse kínálatát. Mindez 
persze rendkívül kíváncsivá tett, 

alig vártam már, hogy a hosszú 
asztal megteljen a férfias, pubos 
ételekkel.

Nos, először egy hideg kap-
ros-joghurtos uborkaleves ér-
kezett. Megmondom őszintén, 
soha nem ettem még uborkából 
levest, és megkóstolva ezt a hű-
sítő, friss, nyári előételt, nyom-
ban felmerült bennem a kér-
dés: miért nem jutott ez eddig 
eszembe? 

Az előételt a „pelmenyi” kö-
vette. Ez darált borjúval és ser-
téssel töltött tészta, ráolvasztott 
vajjal, emellett néhány csepp 
ecet és tejföl is kerül az ételre. 
Számomra ez volt „A” nagybe-
tűs Sörkorcsolya. Olyannyira íz-

lett, hogy el is felejtettem, milyen 
husi van benne. Alapvetően nem 
vagyok oda a sertésért, de jelen 
esetben fel sem tűnt számomra, 
milyen típusú húsról van szó – 
csak az, mennyire finom!

A meleg, olvasztott vaj, a né-
hány cseppnyi fanyar ecet és a 
savasságot enyhítő, hűs tejföl 
fantasztikus elegyet alkot. Sem-
mi flanc, semmi túlzás, csak a 
tökéletes falatok, amelyek szinte 
elolvadtak a számban. Annyi-
ra ízlett, olyan közeli viszonyba 
kerültem ezzel az étellel, hogy 
majdnem elmorzsoltam egy 
könnycseppet, amikor az utolsó 
pelmenyit is elfogyasztottam.

Ebben a hangulatban érke-
zett elém egy malac első csü-
lök, krumplisalátával. A csülök 
bőre ropogós volt, előtte 15-16 
órát sült alacsony hőmérsékle-
ten. A hús markáns ízvilágához 
tökéletesen illeszkedett a hideg 

krumplisaláta, mely egy mini 
fazékban került a fatálcára. A 
meleg hús és a hideg köret… ez 
a gasztronómia jin és jangja, a 
filmtörténelem Stan és Panja – 
vagyis a tökéletes páros.

Befejezésül pedig hátra volt 
még a lágy túrógombóc, kissé 
savanykás eperöntettel díszítve. 
Látványában is elegáns volt, ízre 
pedig nem túl édes, nem túl erő-

szakos – pont olyan, amilyennek 
desszertként lennie kellett.

Azt hiszem, a zip's letisztult, 
alapanyag centrikus ízvilágát 
ezentúl nem csupán baráti sörö-
zések mellé fogom igénybe ven-
ni. Ha ilyen az igazi „kocsma-
kaja” azt hiszem épp ideje, hogy 
elfoglalja a gasztronómiában az 
őt megillető helyet!

MUNTYÁN BERNADETT

ZIP’S BREWHOUSE: „MASZKULIN, PUBOS, 
ALAPANYAG CENTRIKUS KONYHA” 
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Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával  
és a pályázni kívánt munkakör megjelölésével  

a mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail címre vagy  
a 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3. címre várjuk 2018. szeptember 30-ig.  

Miskolc Holding Zrt. munkatársat keres  
a MIHŐ Kft-hez az alábbi munkakörbe:

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI 
ELŐADÓ

A leendő munkatárs feladatai:
• felhasználók/díjfizetők személyében bekövetkezett változások kezelése
• díjfizetés átütemezése: részletfizetés, halasztás megkötése
• számlareklamáció fogadása, kivizsgálása 
• felhasználók által történő befizetések kezelése
• e-mailek, levelek határidőben történő megválaszolása

A pályázókkal szemben támasztott elvárások:
• középfokú végzettség
• ügyfélközpontúság
• jó kommunikációs képesség
• kiváló problémamegoldó képesség
• pontos munkavégzés önállóan és csapatban
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek

Ajánlatunk:
• stabil háttér, szakmai fejlődési lehetőség
• kellemes munkahelyi környezet
• béren kívüli juttatások

Munkavégzés helye: 

3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. szám 

Hirdetés



Múlt vasárnap rekord számú résztvevővel rendeztek telje-
sítménytúrát, szeptember 17-én, hétfőn reggel pedig hiva-
talosan is elkezdődött a Mobilitási Hét Miskolcon. A nagy 
hagyományokkal rendelkező, eljutási versenyen 22 perc alatt 
ért be a biciklis, a villamos és az autós a Szent István téri cél-
ba. A futó harmincöt perc alatt teljesítette a távot, s három 
perccel maradt el mögötte a busz. 

A résztvevők ezúttal is 
egyszerre indultak el a diós-
győri villamos-végállomás-
tól. A Mobilitási Hét miskol-
ci eseményeit Pfliegler Péter 

alpolgármester nyitotta meg 
a Szent István téren. Mint 
mondta, tizenhetedik alka-
lommal szervezik meg a vá-
rosban a Mobilitási Hetet. 

- Úgy gondolom, hogy köte-
lességünk és jól felfogott ér-
dekünk saját magunk és a kö-
vetkező generációk érdekében 
is, hogy minden alkalommal, 
amikor csak tehetjük, bebi-
zonyítsuk: Miskolc valóban 
egy zöld város – hangoztatta 
Pfliegler Péter, kiemelve: sze-
retnék a szeptember 22-i au-
tómentes napot is egy igazán 
jeles, környezetvédelmi ese-
ménnyé szervezni.

Egri Zsuzsa, a Factory Aré-
na vezetője, a Mobilitási Hét 
szervezője arról szólt, hogy 
még soha nem volt ilyen sok 
résztvevője a rendezvénysoro-
zat „nulladik” napjának. – Va-
sárnap négyszázötven fővel 
tartottunk kerékpáros teljesít-
ménytúrát. Az elkövetkező hét 
során pedig rengeteg olyan kü-
lönleges programot tervezünk, 
amilyen eddig még nem volt. 
Komoly célunk, hogy prog-
ramjainkkal ismét megméret-

tessük magunkat Európa vá-
rosai között. Tavaly hatodikak 
voltunk, most az első háromba 
szeretnénk bejutni. A szóra-
koztató és közlekedésbiztonsá-
gi események közepette, min-
dent meg fogunk tenni annak 
érdekében, hogy a miskolciak 
jól érezzék magukat – emelte 
ki a szervező, aki örvendetes-
nek nevezte, hogy épülnek a 
kerékpárutak és egyre többen 
bicikliznek.

Ezúttal is tartottak városré-
szi mobilitási napokat, ame-

lyek lehetőséget adtak arra, 
hogy a helyben élők – gyer-
mekek, szülők, kismamák, 
nyugdíjasok – is könnyebben 
bekapcsolódhassanak a prog-
ramokba. Európa legnagyobb 
közlekedési-környezetvédelmi 
rendezvénysorozata az idén a 
MIX and Move! gondolat köré 
szerveződik, ami a különbö-
ző közlekedési formák bátor 
használatát, a multimodali-
tást ösztönzi. A magyarországi 
rendezvényeket az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium 
koordinálja.

A Miskolc Városi Sportisko-
la (MVSI) szeptember 23-án, 
vasárnap ünnepli 20. szü-
letésnapját, mely alkalom-
ból sportág-kiajánló prog-
ramsorozatot is kínálnak a 
rendszeres testmozgás iránt 
érdeklődő gyermekeknek 
és a szülőknek. A helyszín 
a Miskolci Egyetem Sport-
központja lesz, kapunyitás 
9.30-tól. 

A jubileumi rendezvényre 
minél több, a sport iránt érdek-
lődő gyermeket és szülőt vár-
nak, akiknek igyekeznek mind 
szélesebben körben felvázol-
ni a választható lehetőségeket.  
Amennyiben a gyermekek a 
sportág-ajánlók során mini-
mum 3 sportágat kipróbálnak, 
garantáltan ajándékot kapnak 
a szervezőktől.  A Miskolci 

Egyetem Sportközpontjában 
a következő sportágakba le-
het belekóstolni: asztalitenisz, 
atlétika, birkózás, judo, ka-
jak-kenu, kosárlabda, labdarú-
gás, ökölvívás, röplabda, sakk, 
tájfutás, torna, úszás. A sport 
iránti érdeklődő gyermekek 
találkozhatnak a nap során a 
fennállása óta minden évben 
az ország legeredményesebb 
sportiskolája között jegyzett 
MVSI versenyzőivel, edzőivel, 
szakvezetőivel. 

A pódium-beszélgetésen 
olyan neves korábbi sportisko-
lások – kivéve az úszó Sztan-
kovics Annát, aki jelenleg is 
az MVSI-t erősíti – vesznek 
részt, mint a kajak-kenus Bo-
donyi András, az ökölvívó Csó-
ka Nándor, a judós Tóth Apor, 
vagy a labdarúgó Eperjesi Gá-
bor.

„Amikor csak tehetjük, bizonyítjuk: Miskolc valóban egy zöld város!”

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság idén is megren-
dezte a megyei szintű tűzol-
tó lépcsőfutó bajnokságot. 
Az immár hagyományos-
nak tekinthető megméret-
tetésnek a korábbi évekhez 
hasonlóan ismét Miskolc 
adott otthont.

A versenyre az igazgatóság, 
az alárendeltségébe tartozó 
katasztrófavédelmi kirendelt-
ségek és hivatásos tűzoltó-pa-
rancsnokságok, valamint a 
felügyelete alatt álló főfoglal-
kozású létesítményi tűzoltó-
ságok állománya nevezhetett. 

A Szentpéteri kapu 70. szám 
alatti, húszemeletes épület- nél kijelölt rajtvonalhoz álló 

versenyzők feladata az volt, 
hogy teljes védőfelszerelés-
ben, légzőkészülék haszná-
latával minél rövidebb időn 
belül felfussanak a tizennyol-
cadik emeletre. A versenyzők 
a 2018. évi megyei lépcsőfu-
tó bajnoki címért küzdöttek, 
közülük a legjobbak képvisel-
hetik megyénket szeptember 
22-én az országos lépcsőfutó 
versenyen.

A 2018. évi megyei lépcső-
futó bajnokság eredményei:

35 év alatti férfi kategória: 
I. helyezett: Fábián Norbert 
(Ózdi HTP). II. helyezett: 
Tircs Gergely (Kazincbarci-

kai HTP). III. helyezett: Gyu-
ricza Krisztián (Miskolci 
HTP).

35 év feletti férfi kategória: 
I. helyezett: Pauska Krisztián 
(FER Tűzoltóság Tiszaújvá-
ros). II. helyezett: Szabó Ist-
ván (FER Tűzoltóság Tiszaúj-
város). III. helyezett: György 
Tibor (Sátoraljaújhelyi HTP). 

Vezetői kategória: I. helye-
zett: Lenkó István (Bódvaszi-
lasi KvŐ). II. helyezett: Lő-
kös Gábor (Miskolci HTP). 
III. helyezett: Magyar Károly 
(Miskolci HTP). 

A verseny abszolút győzte-
sének felajánlott díjat Pauska 
Krisztián érdemelte ki.

A szeptember 12-15. között 
Gyöngyösön megrendezett 
junior korcsoportos ököl-
vívó országos bajnokságon 
Horváth Milán révén szép 
miskolci siker született. 

Az MVSI-M1 Fitness szí-
neit képviselő, Siroki Nor-
bert és Váradi Gábor által 
felkészített sportoló a dön-
tőben 5:0 arányú pontozás-

sal múlta felül az Újpesti TE 
színeiben versenyző Nagy 
Wilsont és nyerte meg a baj-
noki aranyérmet, melyet 
Gedó Györgytől, az 1972-es 
münc heni olimpia papírsú-
lyú aranyérmesétől vehetett 
át az eredményhirdetésen. 

Horváth Milán ezzel a tel-
jesítménnyel indulási jogot 
szerzett az októberi Euró-
pa-bajnokságra.
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Szeptember 14-én vereséggel kezdte a Tipsport Liga 
alapszakaszát a DVTK Jegesmedvék csapata. 

Az első harmadbeli bíz-
tató játékunk után a hazai-
ak átvették a kezdeménye-
zést és öt gólos győzelmet 
arattak. (HK Nitra - DVTK 
Jegesmedvék 6-1). Négy 
nappal később, a második 
fordulóban kiköszörülték a 
Macik a csorbát, első hazai 
Tipsport Liga találkozóju-
kon négygólos győzelmet 
arattak. 

Magosi korai gólja után 
végig magabiztosan játsz-
va győzték le a MsHK Ži-
lina csapatát. (DVTK Je-
gesmedvék - MsHK Žilina 
6-2). Szeptember 18-án, a 
harmadik fordulóban re-

mekül helytállt a DVTK Je-
gesmedvék csapata a kassai 
Steel Arénában. A mérkő-
zés elején összeszedett hát-
rányt a nagyszerű második 
harmaduknak köszönhető-
en egy gólra csökkentették, 
azonban végül a rutinos HC 
Košice 6-3-ra megnyerte a 
találkozót. 

A következő Tipsport-for-
dulóban, szeptember 19-én 
összesen tizenkét gólt láthat-
tak a nézők a látványos ösz-
szecsapáson a nyolc miskol-
ci találatot nyolc különböző 
játékos szerezte. (DVTK Je-
gesmedvék - HK Orange 20 
(8-4).

Az OTP Bank Liga 8. for-
dulójában, múlt szomba-
ton, Mezőkövesden ját-
szott a DVTK. 

A találkozót a hazaiak 
kezdték jobban, és hamar 
háromgólos előnyre tettek 
szert. A második félidőben 
Tajti Mátyásnak és Mak-
rai Gábornak köszönhető-
en 3-2-re feljött a DVTK, de 
egy újabb mezőkövesdi ta-
lálat eldöntötte a találkozót. 
Fernando Fernandez diós-
győri vezetőedző a mérkö-
zést követően úgy nyilatko-
zott, ezen a szombaton két 
különböző félidőt játszottak. 

– Az elsőn felnőttek játszot-
tak gyerekek ellen – mi vol-
tunk a gyerekek –, a második-
ban viszont már egyenlő erők 
küzdöttek. Az elején hiányzott 

a koncentráció, mindig úgy 
kellene játszani a pályán, mint 
egy profitól elvárható. Szó sze-
rint nem idézhetem, hogy mit 
mondtam a szünetben, de 
meglett az eredménye, mert 
a második félidőben más ar-
cát mutatta a csapat, több tü-
zet láttam. 

Ha bármelyik csapat ellen 
partiban szeretnénk lenni, 
akkor nem lehet úgy játsza-
ni, ahogy az első félidőben 
tettük – fogalmazott a veze-
tőedző. 

– Amikor sikerült felzár-
kózni, 3-2-nél akár vissza 
is jöhettünk volna a mér-
kőzésbe, azonban a hazaiak 
negyedik gólja előtt ismét 
visszaesett a koncentráció 
szintje, sorozatban több lab-
dát veszítettünk – tette hoz-
zá Fernando Fernandez.

Gólzáporos  
mérkőzésen  
veszített a DVTK

Ismét megrohanták  
a tűzoltók a húszemeletest 

MEGKEZDŐDÖTT A MOBILITÁSI HÉT

Országos bajnoki arany
TIPSPORT LIGA – 
EDDIG JÓ A MACIK 
MÉRLEGE

Húszéves a Miskolc 
Városi Sportiskola



2018 szeptember közepéig 
72 távmeghallgatásra alkal-
mas végpontot alakítottak 
ki a bíróságokon ország-
szerte. A munka azonban 
nem áll meg, további 112 
helyszín lesz 2019 augusz-
tus végéig alkalmas arra, 
hogy a védett személyek, 
vagy különleges bánás-
módot igénylő sértettek, 
például fiatalkorúak nyu-
godt körülmények között, 
a vádlottól távol, egy külön 
teremben tehessék meg val-
lomásukat.

Ahogyan arról korábban be-
számoltunk, a projekt során 
kiépített technikai eszközök 
kiváló minőségben közvetítik 
a felvételeket, akár egy bűnjel 
vagy fénykép apró részletére is 
rá lehet közelíteni. A techniká-
nak több előnye is van. Például 
költséghatékony, ugyanis az így 
meghallgatott tanúk útikölt-
séget takaríthatnak meg azzal, 
hogy a tartózkodási helyük-
höz közeli bíróságon tesznek 
vallomást. A rendszernek kö-
szönhetően egy Győrben lakó 
tanúnak nem kell Miskolcra 

utaznia a kihallgatása céljából, 
elegendő a lakóhelyén lévő bí-
róságon megjelennie. Itt, a táv-
meghallgatási rendszer igény-
be vételével, akár egy miskolci 
ügyben is kihallgatható.

A rendszer emellett egyéb 
területeken is alkalmazható. 

Amikor a távmeghallgatás-
ra alkalmas tárgyalótermek-
ben épp nem zajlik tárgyalás, 
akkor azt a bíróságok érte-
kezletek, képzések megtartá-
sára is használhatják, az ott 
lévő eszközök segítségével vi-
deó-konferencia keretében. 

Miskolci Napló10 Közélet

Juhász Andorra a Kúria egy-
kori legendás elnökére em-
lékeztek hétfőn, a Miskolci 
Törvényszéken. Az ünnepsé-
gen emléktáblát is avattak, a 
nagy tekintélyű bíró születé-
sének 154. évfordulója alkal-
mából. 

A Miskolci Törvényszék a 
bíróság történeti emlékeinek 
ápolása mellett, kiemelt figyel-
met fordít a nagy tekintélyű 
bírák emlékének megőrzésére, 
bemutatására. Szeptember 17-
én Juhász Andor egykori kúri-
ai bíróra emlékeztek, aki 1890 
és 1892 között a Miskolci Ki-
rályi Törvényszéken, majd a 
Miskolci Járásbíróságon dol-
gozott. 

Juhász Andor 1890. április 
14-én került a Miskolci Kirá-

lyi Törvényszékre, ahol Ortvay 
Miksa elnöksége idején jegyzői 
állást töltött be. Bírói szolgála-
ta 1891-ben indult útjára, ami-
kor aljárásbíróvá nevezték ki a 
Miskolci Járásbírósághoz, ahol 
a polgári peres ügyek előadója 
volt. A Miskolcon eltöltött két 

esztendő után, 1892 nyarán is-
mét visszatért szülővárosába, 
Kassára. 1893-tól a Kassai Ki-
rályi Ítélőtábla tanácsjegyző-
jeként tevékenykedett, majd 
1895-ben a Kassai Királyi Tör-
vényszék bírája, 1898-ben a 
Kassai Ítélőtábla elnöki titkára, 
1901-ben pedig az ítélőtábla 
bírája lett. 1902-ben az ítélő-
tábla fegyelmi bíróságának 
póttagjává, majd 1905-tól ren-
des tagjává választották. Juhász 
Andor alig múlt negyvenéves, 

amikor 1906 decemberében 
a Kúriára rendelték. Öt éven 
át ítélkezett a Kúria IV. taná-
csában előbb kisegítő, majd 
előadóbíróként. 1925. augusz-
tus 11-én a Kúria élére nevez-
ték ki.

A haza szolgálatának elisme-
réseként 1917. augusztus 16-án 
polgári hadi érdemkereszttel, 
1930. február 12-én a piros-fe-
hér-zöld szalagon viselendő 
kard- és sisaknélküli háborús 
emlékéremmel  tüntették ki. 
1930 áprilisában a közélet te-
rén és a bírói pályán szerzett 
kiváló érdemi elismeréséül 

megkapta az I. osztályú Ma-
gyar Érdemrend nagykereszt-
jét, majd 1936-ban Magyar-

ország kormányzója a magyar 
királyi titkos tanácsosi méltó-
ságot adományozta részére.

– Juhász Andor legendás 
alakja volt a magyar bírósá-
goknak – emelte ki beszédé-

ben Répássy Árpád, a Miskolci 
Törvényszék elnöke. Életútja, 
magatartása, személyes pél-
damutatása követendő utat 
minden magyar bírónak és a 
bíróságnak. Juhász Andor azt 
vallotta, az igazságszolgáltatás 
legfontosabb feladata a haza 
szolgálata – hangoztatta az el-
nök. 

Beszédét követően a tör-
vényszék elnöke megnyitot-
ta a Juhász Andor tiszteletére 
szervezett kiállítást, illetve a 
törvényszék 301. számú dísz-
termét, melyet Juhász Andor-
ról neveztek el. Az ünnepségen 
avatták fel az egykori bírónak a 
terem bejárata mellett elhelye-
zett emléktábláját is. A Juhász 
Andor munkásságát, írásait 

bemutató tárlat október kö-
zepéig látható a Miskolci Tör-
vényszék III. emeleti folyosó-
ján.

A megemlékezésen részt 
vett Vajas Sándor, az Országos 
Bírósági Hivatal napokban be-
iktatott elnökhelyettese, jelen 
voltak a Miskolci Egyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Karának 
és a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Ügyvédi Kamarának a 
képviselői, valamint a törvény-
szék bírái, igazságügyi alkal-
mazottai, továbbá a bíróságon 
gyakornoki tanulmányokat 
folytató joghallgatók is. Juhász 
Andor életművét Szathmáry 
Béla a Sátoraljaújhelyi Járásbí-
róság bírája mutatta be.

MUNTYÁN BERNADETT

Terem és emléktábla őrzi  
a nevét Miskolcon

"JUHÁSZ ANDOR LEGENDÁS ALAKJA VOLT A MAGYAR BÍRÓSÁGOKNAK" 

Miskolci olvasónk keresett 
meg levelével, melyben 
leírja, hogy a testvérével 
közösen örökölt ingatlant 
kizárólag testvére lak-
ja, holott az fele-fele 
arányban tulajdonuk. 
Kérdezi, hogy kér-
het-e testvérétől hasz-
nálati díjat azért, mert az 
ő ingatlan-illetőségét is 
használja.

A jogi szabályozás szerint, 
a közös tulajdon osztatlan, 
ezért mindegyik tulajdonos-
társ jogosult az egész ingatlan 
használatára. A tulajdoni há-
nyadrész jogilag eszmei há-
nyadot jelent, ami nem felel 
meg automatikusan az ingat-
lan fizikai értelemben történő 
megosztásának. Ezért téves az 
az általános vélekedés, hogy a 
tulajdonostársak mindegyike 
a hányadrészének megfelelő 
nagyságú területet használhat 
az ingatlanból.

Az egész tulajdon birtok-
lására és használatára való 
jogosultság korlátja, hogy 
nem szabad ezzel a joggal 
úgy élni, hogy az sértse a 
többi tulajdonostárs ingat-
lanhoz fűződő jogait és ér-
dekeit. Vagyis, nem lehet ki-
zárni a tulajdonos-társat az 
ingatlan használatából.

Lehetőség van arra, hogy 
a tulajdonostársak, szerző-
déssel, fizikailag is megosz-
szák egymás között a hasz-
nálatot. Ebben az esetben 
minden tulajdonostárs a 
megállapodás szerinti részt 
használhatja az ingatlanból.

A fent vázolt tévedésből 
ered, hogy amikor a kö-

zös tulajdonú lakást csak az 
egyik tulajdonostárs hasz-
nálja, a másik tulajdonostárs 
használati díjat követel tőle, 
azon az alapon, hogy az ő 
részét is használta az ingat-
lanból. Mivel azonban, a jog 
szerint, mindegyik tulajdo-
nostársat megilleti az egész 
tulajdon használata és bir-
toklása, ezért ezen az alapon 
egymástól használati díjat a 
tulajdonostársak nem kér-
hetnek.

A tulajdonos akkor kö-
vetelhet jogosan haszná-
lati díjat, ha a bentlakó tu-
lajdonostárs őt az ingatlan 
használatából kizárta, azaz 
megakadályozta, hogy ő is 
használhassa az ingatlant. 
Ebben az esetben a bentlakó 
tulajdonostárs megsértette a 
másik tulajdonos jogait, aki 
emiatt nem élhetett birtok-
lási, használati jogával. Eb-
ben az esetben tehát jogos 
a többlethasználati díj iránti 
igény. 

DR. STRASSBURGER GYULA  
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Többlethasználati díj
Még több távmeghallgatásra alkalmas  
végpont a bíróságokon

Díjmentes utazás forgal-
mi engedéllyel

Szeptember 22-én a Mis-
kolc Városi Közlekedési Zrt. az 
érvényes forgalmi engedéllyel 
rendelkezők és családtagjaik 
számára minden busz- és vil-
lamosjáratán ingyenes utazást 
biztosít, ezzel is támogatva az 
autómentes napot. Egy uta-
zás során egyszerre legfeljebb 
2 felnőtt és 3 gyermek veheti 
igénybe a kedvezményt. A díj-
mentes utazás a nosztalgiajár-
művekre is érvényes.

Közlekednek a nosztal-
gia- és veterán járatok

Az autómentes napon ismét 
közlekedik az MVK Zrt. két 
nosztalgiajárata, az Ikarus 620-
as autóbusz és az SGP „bécsi” 
villamos. A nosztalgiajármű-
veken érvényes utazási okmá-
nyokkal, illetve érvényes for-
galmi engedéllyel is utazhat 
legfeljebb 2 felnőtt és 3 gyer-

mek. A Tiszai pályaudvar felé 
közlekedő „bécsire” az Újgyőri 
főtéren a jelenlegivel szemben 
lévő oldalon lehet fel- illetve 
leszállni, mivel az SGP villa-
mosnak csak az egyik oldalán 
vannak ajtók. Ezért kérik, aki 
ezzel a villamossal szeretne a 
belváros felé közlekedni és az 
Újgyőri főtéren szállna fel rá, 
az a jelenleg kialakított megál-

lóhellyel szemben lévő oldalon 
várja a szerelvényt.

Buszhúzó verseny
Szeptember 22-én a Vá-

rosház téren, 11.00 és 14.00 
óra rendezik meg a látványos 
buszhúzó versenyt, ahol a 
„leggyorsabb buszhúzó csa-
pat” címért versenyeznek a 
résztvevők.

Forgalomlassítás a Criti-
cal Mass helyszíneken 

Szeptember 22-én, 17 órá-
tól 19 óráig a Critical Mass 
kerékpáros felvonulás útvo-
nalát érintő autóbuszok köz-
lekedésében, illetve 19:00 óra 
körül, a célba érkezés hely-
színén a villamosközlekedés-
ben néhány perces késésre 
kell számítani. A felvonuló 
kerékpárosokat a rendőrség 
mellett a Miskolci Önkor-
mányzati Rendészet munka-
társai és a polgárőrök is kí-
sérik.

A felvonulás útvonala: rajt 
a Generali Aréna elől, majd 
Görgey u. — Csabai kapu 
— Csabavezér út — Pesti út 
— Bogáncs u. – Erkel Ferenc 
u. – Mohostó u. — Miskolci 
u. — Kisfaludy Károly u. —
Vörösmarty Mihály u. – Uitz 
Béla u. — Kálvin János u.; 
cél: Szent István tér/Város-
ház tér.

Szeptember 22.: autómentes nap  MVK közlekedési infók, programok
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Ünnepi szentmisét muta-
tott be Pehm Gilbert Antal 
plébános szeptember 16-án 
a Vasgyári római katolikus 
templomban, Salkaházi Sára 
nővér boldoggá avatásának 
évfordulója alkalmából.

Salkaházi Sára (eredeti ne-
vén: Schalkház Sára) 1899. má-
jus  11-én született Kassán. Itt 
végezte iskoláit, egy évig dol-
gozott tanítónőként. Mikor az 
első világháború után Kassa az 
újonnan létrejött Csehszlová-
kiához került és a csehszlovák 
kormány hűségesküt követelt a 
tanároktól, Sára ezt megtagadta, 
ezért el kellett hagynia a pályát.

Ezt követően könyvkötésze-
tet tanult, húga kalapüzletében 
is dolgozott, felvidéki magyar 
lapokba írt, novellákat, tárcá-
kat, életképeket közölt. 1922-
1923 fordulóján néhány hó-

napig eljegyzett menyasszony 
volt, de kikosarazta vőlegényét.  
1927-ben ismerkedett meg a 
Schlachta Margit alapította 
Szociális Testvérek Társasága 
rend kassai tagjaival és ez új 
irányt szabott az életének.

1929-ben elfogadták jelent-
kezését novíciának. A szegvá-
ri rendházhoz csatlakozhatott, 
de az 1930 pünkösdjén tett 
első fogadalma előtt néhány 
hónapot még Kassán töltött, 
ahol a helyi Karitászt szervez-
te. Heti huszonhat órában ta-
nított, gyermekkonyhát, ke-
gytárgyüzletet, szegényházat 
felügyelt, és szerkesztette a Kat-
holikus nő című folyóiratot. 
1937-ben jelentkezett misszi-
ós munkára a Brazíliában élő 
magyar bencések mellé. Eh-
hez magyar állampolgárságot 
kellett kapnia, ezért 1937-ben 

végleg Budapestre költözött. 
A missziós utat azonban a má-
sodik világháború körüli poli-
tikai események meghiúsítot-
ták. 1940 pünkösdjén letette az 
örök fogadalmat.

1941 elejétől a Katholikus 
Dolgozó Nők és Leányok Szö-
vetsége orszá-
gos vezetője lett. 
Szerkesztette a 
mozgalom lapját, 
gyűléseket, lelki 
napokat tartott az 
országban, három 
év alatt öt új sze-
gényotthont nyi-
tott, és elkezdte a 
Munkásnő Főis-
kola építését. Az 
Árpád-házi Mar-
git szentté avatá-
sát ünneplő 1944-es rendez-
vénysorozat keretében március 
19-én a mai Erkel Színházban 
előadták Salkaházi Sára Fény 
és illat című misztériumjátékát 
Szent Margitról.

A német megszállást követő-
en a Szociális Testvérek mint-
egy ezer üldözöttet bújtattak, 
közülük majdnem százat sze-
mélyesen Sára nővér mentett 
meg, aki ekkor a Bokréta utcai 
munkásnőotthont, a Katolikus 
Nővédő Otthont vezette. 1944. 
december 27-én a nyilasok át-
kutatták az otthont. Sára nő-

vér az akció vé-
gén érkezett, de 
nem menekült el, 
megpróbált köz-
benjárni az üldö-
zöttek érdekében. 
A nyilasok őt is 
magukkal vitték 

és a jelenlegi ismeretek szerint, 
többekkel együtt kivégezték a 
Duna parton.

XVI. Benedek pápa 2006. 
április 28-án írta alá Salkaházi 
Sára boldoggá avatási dekrétu-
mát, ennek ünnepélyes kihir-
detésére 2006. szeptember 17-
én került sor, a budapesti Szent 
István-bazilika előtti téren.

Pehm Gilbert Antal plébá-
nos a szeptember 16-ai szent-
misén, prédikációjában az 
evangélium tükrében ismer-
tette Salkaházi Sára életútját: 
Kiemelte: fontos, hogy hitün-

ket tettekre tudjuk váltani, s 
a konkrét, cselekvő szeretetet 
gyakoroljuk! Aktívvá válni, kö-

zösségben élni, a közösségért-, 
másokért tenni! - ezt látjuk 
Salkaházi Sára életében is.

Miskolc képviselő-testülete, Kriza Ákos polgármester javasla-
tára 2014 júniusában hozta létre a Salkaházi Sáráról elnevezett 
szociális alapot. Ennek keretében évi 10 ezer forint támogatást 
kapnak a városi nyugdíjasok, személyi riasztókat ajándékoztak 
nekik és számos kulturális, szórakoztató közösségi programot 
szerveznek számukra. Ezek között szerepel szüreti bál, főzőver-
seny, s több alkalommal kirándulóvonatot indítottak számuk-
ra Lillafüredre. A Salkaházi Sára Program többször is bővült, 
2014-ben kiterjesztették a kedvezményeket a rokkantsági ellá-
tásban részesülőkre, majd pedig azokra is, akik rehabilitációs el-
látások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti 
bányászjáradék, bányászok egészségkárosodási járadéka, szülői 
nyugdíj, árvaellátás, mezőgazdasági szövetkezeti járadék, bal-
eseti járadék, rokkantsági járadék, házastársi pótlék, vagy há-
zastársi jövedelempótlék jogcímeken részesülnek nyugdíjszerű 
ellátásban. A programhoz több mint 36 ezren csatlakoztak már, 
rendszeresen felmérik az idősek igényeit, és ahhoz igazítják az 
adott év kínálatát. Kriza Ákos polgármester szerint, amikor a 
város vezetése meghirdette a Salkaházi Programot, két célt tű-
zött ki maga elé: egyrészt támogatni kívánták azokat az időse-
ket, akik Miskolcot építették. Ugyanakkor egy közösséget is kí-
vántak teremteni, a nyugdíjasok nagy közösségét, s az elmúlt 
évek igazolták, hogy sikeresek voltak az elképzelések.

Emlékmise Salkaházi Sára boldoggá  
avatásának évfordulóján

A SZEGÉNYEK GYÁMOLÍTÓJA, AZ ÜLDÖZÖTTEK VÉDELMEZŐJE

A Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége (KÉSZ) negyed-
éves miskolci folyóiratának 
friss száma a napokban ke-
rült ki a nyomdából. 

A borítólapon az „ökumeni-
kus kulturális folyóirat” felirat 
hirdeti, hogy a megjelent írá-
sok nemcsak a város keresz-
tény közösségeinek esemé-
nyeiről és a helyi társadalom 
érdekében végzett elkötelezett 
tevékenységéről kívánnak be-
számolni, hanem a tágabb ér-
telemben vett hagyományőr-
zést és a kulturális értékeink 
ápolását is vállalják.    

A folyóiratot hagyományo-
san a versrovat vezeti be. Ká-
nyádi Sándor elhunytának 
fájdalmas aktualitására He-
vesi Attila egyéb vesztesége-
inkre is emlékeztető verse 
hívja fel a figyelmet. Tompa 
Mihály születésének és Kaff-
ka Margit halálának kerek 
évfordulóira szintén egy-egy 
költemény közlésével emlé-
kezünk meg.

Az „Ünnepek – alkalmak” 
rovatban az egyházközségi 
munkatársak évkezdő konfe-
renciájának alkalmából Racs 
Csaba és Linczenbold Leven-
te egri bazilikában elhang-
zott előadásainak szerkesztett 
változata található. Az írások 
az egyházközségekben tevé-
kenykedő laikus (civil) mun-
katársak értékes szolgálatának 
feltételeit és céljait elemzik, 
egyháztörténeti és aktuá-
lis összefüggésben. Ezen kí-
vül helyet kapott a rovatban a 

miskolci minoriták 1950. jú-
niusi elhurcolása alkalmából 
tartott hagyományos megem-
lékezésről szóló fényképes tu-
dósítás.

Az „Egyházak – teológiák 
– hitvallások” rovatban talál-
ható Szabó Ferenc SJ írása 
Prohászka Ottokár és Henri 
Bergson spirituális teológiá-
jának érintkezési pontjairól, 
valamint egy Dienes Valéria 
által (re)konstruált képzelt 
beszélgetésükről. 

Az „Egyházak és társada-
lom” rovatot Hangóné Birtha 
Melinda tudósítása vezeti be 
egy református hagyomány 
jelenéről. Ismerteti a XX. szá-
zad első felének gazdag refor-
mátus egyesületi életét, vala-
mint az ennek újjáélesztését 
célzó református jótékonysá-
gi est megrendezésének kö-
rülményeit, melyre ez év ápri-
lisában a Miskolci Vigadóban 
került sor. Megtalálható a 
lapban Gyulai Gergely–Vár-
helyi Krisztina szerzőpáros 
tanulmányának befejező ré-
sze, mely a „Vallási közössé-
gek működése és az egyhá-
zi személyek szolgálata BAZ 
megyében” címet viseli.  A 
tanulmány a Miskolci Egye-
tem és a KÉSZ közös kutata-
tásainak eredményeit bemu-
tató konferencián hangzott 
el, melyet ez év februárjá-
ban a „Történelmi egyházak 
társadalmi szerepvállalása” 
címmel a miskolci városhá-
za dísztermében rendeztek 
meg. A tanulmány üzenetét 
hasznosan egészíti ki Lajhó-

né Tóth Andrea „Az egyhá-
zak szerepvállalása a cigány-
ság integrációjában” című 
dolgozata, melyet a Miskolci 
Egyetem Tudományos Diák-
köri Konferenciája 2017-ben 
III. helyezéssel ismert el. 

Az „Egyházak és történelem” 
rovatban helyet kapott Bole-
ratzky Lóránt írása. A szerző a 
Miskolci Jogakadémia tanára 
volt a II. világháborút követő 
években. Írásának aktualitása a 
mártír sorsú evangélikus püs-
pök Ordass Lajos halálának 40. 
évfordulója, melyre koncep-
ciós perének jogi szempontú 
értékelésével emlékezünk. Ezt 
Forrai Tamás SJ „Mit tanulunk 
a történelemből?” című írá-
sa követi. A Szerző a miskolci 
jezsuita gimnázium igazgatója 
volt, így sokak számára érde-
kes lehet új szolgálati helyén, 
a torontói Szent Erzsébet plé-
bánián a magyar diaszpóra kö-
rében végzett tevékenységéről 
szóló írás közlése.

Az „Egyházak és kultúra” 
rovatban található B. Kovács 
István megnyitó beszéde Má-
ger Ágnes festőművész Tompa 
Mihály illusztrációit bemu-
tató kiállításán, melyet – saj-
nos csak rövid ideig – a nyá-
ri hónapokban tekinthettek 
meg az érdeklődők. Vámosi 
Katalin számos illusztrációval 
megjelent írása a mindszen-
ti plébánia rejtett (képzőmű-
vészeti) kincseit mutatja be. 
Szalipszki Péter írása egy 18. 
századi fancsali evangélikus 
lelkipásztor latin nyelvű nap-
lójának szentelt könyvet mu-

tatja be, melyet Gyulai Éva 
történész-muzeológus fordí-
tott le a Hermann Ottó Múze-
um kiadványa számára. 

A folyóirat fájdalmas köte-
lességének tesz eleget, amikor 
„In memoriam” rovatában Je-
ney Edit – a Miskolci Keresz-
tény Szemle volt főszerkesztő-
jének – elhunyta alkalmából 
közli Gróf Lajos rá emlékező 
sorait és a temetésén elhang-
zott beszédét. 

Az immár 13 éves múlt kö-
telezi a lap kiadásáért felelős 
Eszmék és Értékek Alapít-
ványt, hogy gondoskodjon a 
lap üzenetének olvasótáborá-
hoz megújult formában tör-
ténő eljuttatásához. Ennek 
érdekében jött létre a keresz-
tenyszemle.hu honlap, me-
lyen a folyóirat valamennyi 
korábbi száma elektronikus 
formában is hozzáférhető. A 
lap hagyományosan a mis-
kolci történelmi egyházakon 
és az egyházi fenntartású is-
kolákon keresztül jut el olva-
sóihoz. Kívánatos azonban, 
hogy az egyházakhoz közvet-
lenül nem kötődő érdeklődők 
is hozzájuthassanak a laphoz, 
ezért a Miskolci Galériában 
(Rákóczi u. 2. – bejárat a Szé-
chenyi utca felől), illetve a 
Hermann Ottó Múzeum régi 
épületében (Papszer 1.), vala-
mint a Miasszonyunk kegy-
tárgy boltban (Széchenyi u. 
2.), illetve a Gloria Vera ke-
gytárgy boltban (Széchenyi 
u. 88.) is megvásárolhatók az 
ez évi számok. 

DR. ZSUGYEL JÁNOS

Szeptember 24-étől, hétfő-
től a 31-es autóbusz menet-
rendjét a Budapest–Hatvan–
Miskolc vonalon zajló vasúti 
pályafelújítás idejéig – vár-
hatóan november közepéig 
– az IC vonatok megválto-
zott érkezési és indulási ide-
jéhez igazítja az MVK Zrt. A 
31-t érintő változás lényege: 

az IC vonatok a hét minden 
napján 08:10 és 20:10 között 
minden óra tizedik percé-
ben érkeznek Miskolcra. A 
31-es autóbuszok ehhez az 
érkezéshez igazodva 08:10 
és 20:10 között minden óra 
20. percében indul Tiszai 
pályaudvarról, így bevárva 
az IC-vel érkezőket.

Megjelent a Miskolci Keresztény Szemle 2018. évi 3. száma

ESZMÉK ÉS ÉRTÉKEK

Változik a menetrend

Szeptember 23-án, vasár-
nap 17.00 órától a Miskolc 
Televízió Hívőszó című mű-
sorában a belvárosi görög 
katolikus székesegyházból 
közvetítenek Szent Liturgi-
át. Bemutatja: Salai Szabolcs 
segédlelkész.

Szombaton, 22-én 14 órá-
tól, szentmisét tartanak a di-
ósgyőri vár kápolnájában me-
lyet Mikolai Vince főesperes, 
diósgyőri plébános mutat be. 

Az avasi Ige templomának 
búcsújára egész hetes prog-
rammal készülnek a jezsuita 
atyák. Szeptember 23-án, va-
sárnap 18 – szentmise, kon-
cert (Ars Sacra) • 24. hétfő 
18 – szentmise, Bibliaóra: A 
teremtés története • 25. kedd 
18 – szentmise, orgonakon-
cert – Sztahura Ágnes • 26. 
szerda 18 – szentmise (szol-
gál a kollégium), Filmklub 
• 27. csütörtök 17 – szent-
mise, lelkigyakorlat I. nap-
ja, Szt. Ferenc musical (a gu-
miudvaron) • 28. péntek 18 
– szentmise, lelkigyakorlat 
II. napja, Versbarátok köre 

(pap költők) • 29. szombat 
9 egyházközségek napja (fő-
zőverseny, könyvvásár, Do-
minó Duó, játékok, versek, 
rajzverseny stb.) 18 – szent-
mise, lelkigyakorlat III. nap-
ja • 30. vasárnap 11 ünnepi 
szentmise.

Ternyák érsek úr rendel-
kezése nyomán minden első 
pénteket megelőző csütör-
tökön reggel 8 órától 10 órá-
ig, az egyházmegye kijelölt 
templomaiban gyóntatási 
ügyeletet tartanak. 

Miskolcon a mindszenti 
templomot jelölte ki e célra. 
Ennek értelmében október 
4-én, első csütörtökön meg-
kezdik a gyóntatási ügye-
letet a Mindszenten, ahol a 
plébániahivatal ezentúl hét-
köznapokon 9 és 12 óra, va-
lamint 15–17 óra között tart 
nyitva. Ebben az időben a 
telefonelérhetőség is bizto-
sított. 

Pénteken, 28-án a 18 órai 
szentmisét Kelemen Didák 
boldoggáavatásáért mutatják 
be a minorita templomban.

EGYHÁZI HÍREK



A napokban nyitotta meg 
kapuit Miskolcon, a Soltész 
Nagy Kálmán úton a „Gö-
mörország kapuja” Népme-
sePont. A VOKE Vörösmar-
ty Mihály Művelődési Ház 
79,99 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást 
nyert az új közösségi családi 
színtér létrehozására és mű-
ködtetésére.

A belváros közelében (Sol-
tész Nagy Kálmán u. 1. fsz. 4, 
szám), egy nagyméretű polgári 
otthonban, komoly átalakítások 
után, az Európai Unió és a Ma-
gyar Kormány támogatásával 
jött létre a modern, ám a nép-
hagyományokat középpontba 
helyező NépmesePont. Az épü-
letben 110 négyzetméteren, 4 
„Mesetérben” 72 különböző tí-
pusú programot – klubfoglal-
kozásokat, művészeti és alkotó 
csoportokat, élőszavas mese-
mondást, családi napokat, me-
semondó versenyeket, kulturá-
lis órákat, táborokat, színjátszó 
és bábfoglalkozást – is tartanak 
majd a következő három évben.

A szeptember 8-ai megnyi-
tón köszöntőt mondott Sölch 
Gellért helyettes államtitkár, 
Gőz Brigitta, a VOKE Vörös-
marty Mihály Művelődési Ház 
intézményvezetője, a Népme-
sePont szakmai vezetője és 
Lutter Imre, a Magyar Vers-
mondók Egyesületének elnö-
ke, a Magyar Kultúra Lovagja, 
a Magyar Arany Érdemkereszt 
kitüntetettje.

Mint elhangzott, az új Nép-
mesePont egyedi látványvilág-
gal, modern eszközrendszerrel, 
tradicionális értékek tárházá-
val, ugyanakkor innovatív meg-
oldásokkal, az ifjúság XXI. szá-
zadi elvárásainak, igényeinek 
megfelelve várja a megyeszék-
helyről és a környező telepü-
lésekről érkező látogatókat, az 
ifjúság mellett a családokat is. 
A miskolci NépmesePontban 
lehetőség nyílik a Kárpát-me-
dencei magyarság három nagy 
tájegysége (Felföld, Alföld, Par-
tium) mesekincsének bemuta-
tására, melyekben Mátyás ki-
rály meséi kapják a legnagyobb 
hangsúlyt. A projekt megvaló-
sítása három év alatt, ezernél is 
több programot jelent majd. A 
létesítményt a hároméves pá-
lyázati időszakon túl is működ-

tetni fogják. A cél, hogy a hely a 
családi élet egyik fontos pontja 
legyen, autentikus környezet-
ben és programokkal.

A hagyományos magyar 
népmesekincs köznevelés-
be történő beépítése céljából 
13 oktatási intézménnyel kö-
tött megállapodást a VOKE 
VMMH, összesen több mint 
2000 tanuló bevonásával.

Az átadó napján a VOKE 
Vörösmarty Mihály Műve-

lődési Házban meseszínház, 
kézműves foglalkozások, in-
teraktív társasjáték, mesemon-
dók, zenés előadás és számos 
meglepetés várta a közönséget. 
Fellépett Huzella Péter Kos-
suth-díjas zeneszerző, a Kávé-
szünet együttes és a Kalamaj-
ka bábszínház. A rendezvény 
fővédnöke Rétvári Bence, az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának parlamenti államtit-
kára volt.

Ketten a versben című pó-
diumműsorát mutatja be 
Tallián Mariann és Lázár 
Balázs az Országos Könyvtá-
ri Napok keretében október 
1-jén, hétfőn délután fél 5-től 
a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár 
központi épületében (Miskolc, 
Görgey A. u. 11.). 

A magyar költészet legjavá-
ból válogatta össze műsorát a 

színészházaspár. A férfi és a nő kap-
csolatát különböző életszakaszokban 
és helyzetekben bemutató, klasszikus 
és kortárs verseket adják elő, közben 
a feleség muzsikál, a férj pedig néha a 
saját versét mondja. Tallián Mariann 
eredetileg hegedűvésznek készült, a 
zeneművészei főiskolát hagyta ott a 
színművészetiéért, Lázár Balázsnak 
pedig azóta jelennek meg rendszere-
sen a versei, hogy 1997-ben végzett a 
Színház és Filmművészeti Főiskolán. 

A Nagy Háború elfeledett 
cigány katonáinak emléket 
állító kiállítás nyílt szep-
tember 12-én a II. Rákóczi 
Ferenc Könyvtárban. A 
tárlat szeptember 22-ig te-
kinthető meg, a könyvtár 
nyitvatartási idejében.

A cigány boldogsága – ez-
zel a címmel jelent meg egy 
kis cikk 1914. november 14-
én a Budapesti Hírlapban. 
Ebből az írásból származik 
a következő idézet, amelyet 
Scholtz Róbert Gergely ré-
gész, történész mottóként 
választott ahhoz a kiállí-
táshoz, mely azt mutatja be, 
miként harcoltak a magyar 
katonák – köztük a cigá-
nyok is – a Nagy Háború-
ban. „Úgy harcolt a cigány, 
mint egy oroszlán. A fára-
dalmakat a legjobban bírta, 
igényei nem voltak, meleget 
vagy hideget föl sem vette, 
s ha verekedni kellett, nem 
volt vakmerőbb legény az 
egész ezredben. Azt akarta 
megmutatni, hogy a cigány-
nak, a mindenünnét kirú-
gott, mindenkitől lenézett 
cigánynak is van hazája...”

Scholtz Róbert Gergely 
történész évek óta kutat-
ja, miként harcoltak, mi-
lyen beosztásban szolgáltak 
a cigány származású kato-
nák az I. világháborúban. 
A szakember szerint áldo-
zatvállalásukról, helytál-
lásukról azért tudunk vi-
szonylag keveset, mert az 
Osztrák-Magyar Monarchi-

ában nem önálló nemzeti-
ségként tartották számon a 
cigányságot. Ez a kiállítás 
a korabeli cigányság hely-
zetét, a cigányokhoz kap-
csolható hadi- és történelmi 
eseményeket mutatta be.

A megnyitón a könyv-
tár nevében Prokai Margit 
igazgató köszöntötte a ven-
dégeket, majd Petrovánszki 
Norbert, a Hangadó Egye-
sület elnöke mondott beve-
zetőt. A szakmai megnyitót 
Bene János, a nyíregyházi 
Jósa András Múzeum cím-
zetes igazgatója tartotta. Ezt 
követően Scholtz Róbert 
Gergely régész, történész, a 
kiállítás szervezője alkalmi 
tárlatvezetés keretében szá-
molt be a Nagy Háború el-
feledett cigány katonáinak 
életéről, katonai szolgálatá-
ról. A kiállításhoz kapcso-
lódott a könyvtár gyűjte-
ményének felhasználásával 
készült kötetbemutató és 
irodalmi ajánló is. Címe: A 
Nagy Háború az irodalom-
ban és a történelemköny-
vekben.

Cigányok a Nagy Háborúban

Miskolci Napló12 Közélet

Diósgyőrben 1936-ban épült 
fel, Magyarországon elsőként 
a miskolci járási szegény-
ház. Ez az intézmény nagyon 
fontos pillére volt a szociális 
ügyeknek, mivel Miskolcon 
az 1930-as évekre már-már 
tragikussá vált a legszegé-
nyebb rétegek, lakhatási, 
egészségügyi helyzete. 

Miskolc XX. századi, robba-
násszerű fejlődése, nemcsak 
gazdaságilag-kereskedelmileg 
volt feltűnő, a város lélekszá-
ma is jelentősen megnöveke-
dett. A vidékről munka, megél-
hetés reményében beköltözők, 
illetve a városban különböző 
okok miatt kilakoltatottak fe-
dél híján, az Avason, a város 
peremén elhelyezkedő odúk-
ban, barlangokban éltek. Bár az 
avasi barlanglakások története 

régebbre visszanyúlik, az ilyen 
tömegű, szegénység vezette 
telepek létrejötte a századfor-
dulótól datálható. Az 1930-as 
évekre több, mint 2000 ember 
lakott embertelen körülmé-
nyek között a városban. 

A korabeli népnyelv miskolci 
Abesszíniának nevezte el a nyo-
mornegyedeket. Leghíresebb 
közülük az Avas oldalában el-
helyezkedő Danyi-völgy volt. 
Csak itt több, mint 300 család 
lakott barlangokban, dombol-
dalból kivájt lyukakban. Mint 
ahogy a Népszava tudósító-
ja fogalmaz: „(Miskolc, Kr. sz. 
után 1930.) Meg kell határoz-
nom pontosan az időt, mert ha 
elfelejteném fölrakni a dátu-
mot, úgy az olvasó jogosan hi-
hetné, hogy Krisztus születése 
előtt 1930 évvel és joggal kér-
dezhetné: nem valami ismeret-

len, még az őskorban élő írás-
tudó és fényképész küldte-e be 
ezeket az adatokat a szerkesz-
tőségbe és talán csak a posta 
kézbesítette egy kissé elkésve, 
3-4000 évvel később. Nem az 
őskorból valók ezek az adatok. 
Kr. u. 1930-ból valók. A fel-
vételek tárgyai Miskolcon, az 
Avas-hegyen láthatók. Azon-
ban, nehogy azokra az ásatá-
sokra gondoljunk, amelyeket 
az elmúlt években az ősembe-
rek után az Avason végeztek. 
Nem őskori leletekre bukkan-
tunk. (Arra inkább felfigyelne 
az egész tudományos világ.) 

Nem kellett kiásni ezeket a 
barlangokat. Nem ősatyáink 
csontvázai fehérlenek a sötét 
barlangok mélyén, nem ősem-
berek tanyáztak ezekben az 
üregekben, ahonnan minden-
napi táplálékuk megszerzésé-

re az erdőbe indultak és ahová 
prédájukkal visszatérhettek és 
lakmározhattak. Sokgyerme-
kes családapák laknak itt, akik 
hiába indulnak el napról-nap-
ra kenyérért, a városba, üres 
kézzel térnek vissza éjszakára. 

Miskolc szégyenfoltja ez: 
a Danyi-völgy.” Idővel a Da-
nivölgy mellett kialakult a 
„Pipisdombi” nyomegyed és 
a gúnyosan csak „Honfogla-
ló telepnek” hívott városrész 
(Bábonyibérc) is, ahol sárból 
vert odúkban laknak az em-
berek. A város nem igazán tu-
dott mit kezdeni a helyzettel. 
Az 1920-as években Hodobay 
Sándor polgármester, Mik-
száth Kálmán főispánnal kö-
zösen átfogó rendezést akart a 
nyomornegyedek felszámolá-
sa ügyében, (a Vay-úti barak-
lakásokban akarta elhelyezni 

a nyomornegyed lakóit), de 
pénz híján ekkor még nem 
lett ebből semmi. Később a 
miskolci nyomortelepek sor-
sa, más borsodi (Mezőkövesd, 
Tibolddaróc) nyomortelepek 
ügyével együtt már a kor-
mányzatig elért. 

Halmay Béla polgármester, 
Borbély-Maczky Emil főis-
pán Kozma Miklós belügymi-
niszterrel több alkalommal is 
bejárták a nyomortelepeket. 
Halmay Béla polgármester 

1936-ban kormányzati segít-
séggel a város közgyűlésével 
elfogadtatta a felszámolás, ki-
telepítés, új lakáshoz jutta-
tás és a pincék betömésének 
programját. A miskolci Abesz-
színia története azonban ezzel 
nem ért véget, hisz a II. világ-
háború éveiben folyamatosan 
települtek a barlanglakásokba, 
sőt még az 1960-as években is 
lakták azokat.

SOMORJAI LEHEL
TÖRTÉNÉSZ

Fejezetek Miskolc történetéből 

BARLANGLAKÁSOK A DANYI-VÖLGYBEN

Egyedülálló kezdeményezés  
– NépmesePont nyílt Miskolcon!

Ketten a versben – pódiumműsor

HEGEDŰVEL  
ÉS PUSKÁVAL 



Nem ismered Conint, a Sajó-menti Vasembert? – kérdezte az 
egy évvel ezelőtti cikk címe. Eltelt egy esztendő, és időközben 
bizonyára sokan találkoztak már a képzeletbeli figurával, „aki” 
egy szlovák-magyar közös várostörténeti kutatás emblémája: a 
Conin projekté. 

Rozsnyón és Miskolcon 
foglalkoznak másfél éven ke-
resztül muzeológusok, törté-
nészek, civil kutatók annak 
feltárásával, milyen párhuza-
mosságok és egyéb érdekes-
ségek tárhatók fel a határ két 
oldalán található nagyváro-
sok (elsősorban modernkori) 
múltjában, huszadik századi 
történelmében. Azaz az elté-
rő, de mégis nagyon hasonló 
ipartörténetében: ott bányá-
szat, itt kohászat, gépgyártás és 
bánya üzemelt egy évszázadon 
át, ami még sokáig hatóan be-
folyásolja a városképet, a helyi-
ek életét, emlékezetét, dacára, 
hogy maga a nehézipar jófor-
mán el is tűnt az ezredfordu-
lóra Rozsnyóról, Miskolcról is.

A kutatási programból letelt 
hónapok során a résztvevők 
interjúk tucatjait készítették 
a fentiek szemtanúival – volt 

gyári dolgozókkal, fúvószene-
kari tagokkal, sportegyesületi 
vezetővel, éttermi főpincérrel 
és másokkal, akik „sokat lát-
tak” a szocializmus évtizedei 
alatt –, de készült szlovák-ma-
gyar szereplőkkel közös já-
tékfilm is. Folyamatban van 
dokumentfilm forgatása (té-
mái: avasi kilátó, a Vasgyár, 
a zenészélet, és a kama játék, 
„Miskolc sportja”), készülőben 
– szlovák részről – egy könyv, 
magyar részről kisebb kiad-
vány az összegyűjtött sztorik-
ról, amelyek képi anyagát majd 
webmúzeumban is megtekint-
hetik az érdeklődők. A legfőbb 
két eredmény pedig az októ-
ber 25-én nyíló kiállítás lesz 
a Herman Ottó Múzeumban, 
amely a „Buheráék társbérlet-
ben” címmel csalogatja a nagy-
városi múlt különös emlékeire 
kíváncsiakat a tárlatra, illetve 
a év végén lezajló tudományos 
konferencia, amelyen ugyan-

ezekről a témákról hangzanak 
majd el előadások.

Képzeljünk el egy husza-
dik századi családot, amely-
nek nyolc gyermeke közül 
négyet Rozsnyóra irányít a 
sors, a másik négy testvért pe-
dig Miskolcra sodorja az élet 
– szintén a tavaly őszi híra-
dásokban volt olvasható ez a 
felütés, ami a Conin projekt 
érdekes kérdéseire igyekezett 
példát mutatni; nos, ennek a 
családnak azóta sem sikerült 

nyomára bukkanni. Joggal 
feltételezhető, hogy ma is él-
nek leszármazottai a borsodi 
megyeszékhelyen a néha Ka-
szab Istvánnak és Czékus Klá-
rának, vagyis gyermekeiknek, 
Bélának, Lajosnak, Katalin-
nak és Etelnek – talán a mos-
tani újságcikket olvasva ismer 
valaki magára, és jelentkezik a 
coninosoknál (az interneten: 
coninprojekt.org), hogy me-
séljen famíliája ma még nem 
ismert kalandjairól?!

Conin projekt
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Szeptember 15-én a vonatkozó jog-
szabálynak megfelelően megkezdő-
dött a fűtési idény, ez azonban még 
nem jelenti a fűtés elindítását. A tudni-
valókról, szükséges előkészületekről és 
a próbafűtés rendszeréről Nyíri Lászlót, 
a MIHŐ Kft. ügyvezető igazgatóját kér-
deztük.

– A kellemes meleg ellenére szeptember 15-
én megkezdődött a fűtési idény, azonban a 
fűtés elindítását még nem tapasztaljuk. Mi 
egy fűtési szezon „menetrendje”? Mikortól 
kell ténylegesen fűteni?

– Az ide vonatkozó kormányrendelet 
szerint a fűtési időszak az év szeptember 
15. napja és a következő év május 15. nap-
ja közötti időszak. Ez a dátum nem jelen-
ti automatikusan a fűtés elindítását, de a 
távhőszolgáltató társaságok fűtési rend-
szerének ekkorra már készen kell állnia. 
Az ehhez szükséges feladatokat a tulajdo-
nunkban lévő berendezéseken már elvé-
geztük.

A lakóközösségekkel úgy állapodtunk 
meg, hogy a meteorológiai előrejelzés 
alapján, ha a napi átlagos külső középhő-
mérséklet előreláthatólag 1 napon keresz-
tül 10°C fok alatt, vagy 3 egymást követő 
napon 12°C fok alatt marad, megkezdjük 
a fűtést. Ez nem jelenti azt, hogy csúcstel-
jesítménnyel üzemelünk. Igyekszünk min-
dig gazdaságos, költségtakarékos, mégis 
komfortos fűtést biztosítani. Ehhez a hő-
központjainkban lévő automatika a külső 
hőmérsékletnek megfelelően szabályozza, 
hogy mekkora hőmennyiséget kell betáp-
lálni a rendszerbe ahhoz, hogy a lakások 
melegek legyenek. Fűtésindítást követően, 

amennyiben melegszik a külső hőmérsék-
let, az automatika lezárja a fűtést. Ha azon-
ban hűlni kezd kint a levegő, az automatika 
érzékeli ezt, és megkezdi a felfűtést.

– A nyár nyilván egy nyugodtabb időszak a 
távhőszolgáltatónál.

– Ez nem egészen így van. Idén nyáron 
például újrahitelesíttettük a hőmennyiség-
mérőket, a hőtermelő kazánokon pedig el-
végeztük, illetve elvégeztettük a karbantar-
tási munkálatokat. Mivel a távhővezetékeink 
jó része elmúlt már 45 éves, ezért idén is 
több távhővezeték-szakaszt kicseréltünk 
hibamegelőző jelleggel. Elvégeztük továb-
bá a hőközponti felújításokat, a hőcserélők 
vízkőmentesítését és egyéb karbantartási 
munkákat is. A zavartalan fűtési idény érde-
kében azonban a szolgáltató mellett a lakó-
közösségnek is készülnie kell.

– Egy lakóközösség mit tud tenni azért, 
hogy zökkenőmentesen induljon a fűtése?

– Két fontos dolgot; az egyiket most, a 
másikat pedig – időjárás függvényében –, 
általában október közepéig. Az első, és 
egyik legfontosabb, hogy a fogyasztók 
a lakásokban lévő radiátorok hőmérsék-
let-szabályozó szelepeit – a termosztati-
kus szelepeket – állítsák maximális nyitá-
si helyzetbe. Ezzel tudják segíteni, hogy 
a rendszerben lévő levegő eltávozzon, 
hogy ne legyen „levegős a rendszer”. A 
fűtés indulását követően a radiátorsze-
lepeket már a kívánt hőmérsékletnek 
megfelelő állásba kell fordítani. A má-
sik nagyon fontos, a próbafűtés kérése. 
Szeptember 15-étől a fűtés indításáig a 
lakóközösségek részére hőközponti kö-
rönként egynapos próbafűtést tudunk 
biztosítani. Ennek várható költsége la-
kásmérettől függ, de nagyjából 300 Ft. 
Mi minden évben javasoljuk ezt, mert a 
lakóközösség így időben észlelheti a la-
kóépületen belüli fűtési rendszer műkö-
dési hiányosságait. A nyári időszakban 
ugyanis a lakóépületek belső fűtési rend-
szerén szerelési, karbantartási munkák 
miatt leengedhetik a fűtővizet. E mun-
kák során, de akár más miatt is, levegő 
kerülhet a rendszerbe, ami miatt fűtés-
kor egész egyszerűen nem melegszik fel 
rendesen a radiátor és csörgő hangot ad. 
Éppen ezért még a fűtés indítása előtt ja-
vasoljuk a próbafűtést és ellenőriztetni a 
rendszer állapotát a társasház fűtésszere-
lőjével. Amennyiben a fűtésszerelő a bel-
ső fűtési rendszeren például levegősö-
dést tapasztal, azt megszünteti, elvégzi a 
légtelenítést. Mindez annak ismeretében 

még fontosabb, hogy egy hőközponthoz 
több lakóépület is tartozik. Ha az azonos 
hőközponthoz tartozó társasházak közül 
akár csak egy nem végzi el megfelelően a 
légtelenítést, akkor a levegősödés a töb-
bi lakóépületnél is megjelenik, és fűtési 
problémát okoz. Ezért szoktuk kihangsú-
lyozni a próbafűtés és vele együtt a lég-
telenítés fontosságát, ami akkor sikeres, 
ha a fűtés időszakban a radiátor teljes fe-
lületén fűt, mindenféle hanghatás nélkül.

– Amennyiben a fűtés indításakor vagy 
utána problémát észlel a fogyasztó, hová 
forduljon?

– A lakóépületen belüli fűtési rendszer 
a lakóközösség tulajdona, ezért az épüle-
ten belüli fűtési berendezések üzemelte-
tése, karbantartása vagy korszerűsítése a 
fogyasztó, illetve a lakóközösség feladata. 
Ennek ellenére fűtésindításkor a fogyasz-
tók probléma esetén általában, közvetle-
nül a MIHŐ Kft. műszaki ügyeletét hívják. 
Munkatársaink szívesen állnak rendelke-
zésre szakmai tanácsadással, azonban a 
lakóközösség tulajdonában lévő, épüle-
ten belüli fűtési rendszer légtelenítését és 
karbantartását a közösség képviselője ál-
tal megbízott karbantartó vagy szerződ-
tetett szakcég végzi. Ezek elérhetőségéről 
a lakóközösség képviselőjénél tájékozód-
janak és minden esetben őt keressék, ha a 
fűtési rendszer problémája lakóépületen 
belül van.

PRÓBAFŰTÉSSEL, IGÉNY SZERINT

BÉLA, LAJOS, KATI ÉS ETEL UTÓDAIT KERESIK  
MISKOLCON ÉS ROZSNYÓN

Városunk idegenforgalmi kínálatát hiva-
tott színesíteni, gazdagítani az a fejlesztés, 
amelyet szintén a projekt keretében végez-
nek el a miskolci Észak-Keleti Átjáró Egye-
sület tagjai. A Koffertúrák nevű újdonságról 
hamarosan a kofferturak.hu weboldalon le-
het bővebben olvasni. A lényeg, hogy az akti-
visták a szabadulószobák és a hagyományos 
városi séták előnyeit szeretnék „házasítani”: 
a túrák résztvevői – kisebb csapatok, turis-

tacsoportok – arra kapnak lehetőséget, hogy 
egy nyomozás, egy rejtély megoldása révén 
járják végig Miskolc belvárosának jellegzetes 
részeit, ismerjék meg a város történelmének 
ritkán hallott érdekességeit, legendáit. Tehát 
nem idegenvezető kalauzolja végig őket az 
utcákon, tereken, hanem saját Sherlock Hol-
mes-is ügyességük, amivel sorra megfejtik a 
feladványokat és végighaladnak a mintegy 
két órányi kalandtúrát kitevő állomásokon.

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

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

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

Első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!
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– Milyen gyakran kell mellékmérőt cserélni?
– Minden vízmérő órát (ha nem hibásodik meg) 8 

évente le kell cserélni.
– Meddig hiteles az újonnan beépített mellékmérő?
– Egy új mellékmérő a beépítés évét követő 8-ik 

év december 31-ig hiteles (a beépítés hónapjától 
függetlenül)

– Milyen feltételt kell a felhasználónak biztosítani?
– A Felhasználó köteles a mérőhelyen a munkavégzést 

lehetővé tenni, a vízmérőkhöz való közvetlen hozzá-
férést biztosítani. 

– Kötelező a mellékmérő-cserét a MIVÍZ Kft-től 
vagy megbízott alvállalkozójától igénybe venni?

– A mellékmérőket bármelyik szakember vagy 
cég kicserélheti, de csak a szolgáltató (MIVÍZ Kft.) 
plombálhatja le.

– Mi a teendő, ha a lakásban un. aknás főmérő 
került beépítésre?

– „Aknás” vízmérő cseréjekor javasolt új mérő 
beépítése, amely általában kis átalakítással 
elvégezhető. (Ezek vannak beépítve Miskolc 
területén.) Ha a fogyasztó ragaszkodik a régifajta 
mérőhöz, azt csak a MIVÍZ Kft. szakemberei cserélhetik.

– Mellékmérő cserét követően bejelentést 
hogyan tehet?

– Észrevételeiket a fogyasztók elsősorban a vízmérő 
cserét végző Társaság felé jelezzék! 

Borsod Bos 2004 Kft. elérhetősége: 70/886-5090,
garanciális hiba bejelentése: 70/224-0995,
vizoracsere018@gmail.com.

Miskolc Holding Zrt. elérhetősége: 46/516-404. 
Ezen felül a MIVÍZ Kft. felé a merocsere@miviz.hu és a 

46/519-321 (8-as mellék) jelezhetik észrevételeiket.

– Mi a teendő, ha nem 0 m³ állást mutat az újonnan 
beépített vízóra? 

Az elszámolás alapja a vízmérő „m³” számlálóján 
mutatott összeg.  A számlázást mindig a beszerelt 

mérőn látható mérőállástól indítjuk. 
– Milyen garancia jár a vízórára és a mun ka-

végzésre?
A vízórák beépítése után a gyártó az óraszer-

ke zetre 2 év, a beszerelési munkára a szolgáltató 
1 év garanciát vállal.
– Mit tartalmaz a szolgáltatás díja?

– A mérőcsere díja tartalmazza a helyszínre való 
kiszállást, a vízmérő óra árát, a csere és a plombálás 
díját.

– Mikor merülhet fel többletköltség?
Többletköltség akkor merülhet fel, ha a 

–  mérőhelyhez való közvetlen hozzáférés nem 
biztosított.

(pl. rács, szellőzőcsövek, bármely takarás) és ezt a 
cseréket végző szakemberekkel kívánja megoldani a 
Felhasználó. 

Ezen felül a felhasználókat terheli a mérőhelyek 
átalakításának költsége is: 

– CPVC (műanyag) csövek cseréje
– Rosszul záró szerelvények cseréje 
– Méret különbségből adódó átalakítás

Ezeket az átalakításokat javasoljuk előzetesen 
szakemberrel elvégeztetni!

A cserére kiérkező szakemberek ezeket az átalakításokat, 
külön díjazás ellenében tudják elvégezni. 

Borsod Bos 2004 Kft. elérhetősége: 70/886-5090, garanciális hiba bejelentése: 70/224-0995, 
vizoracsere018@gmail.com l Miskolc Holding Zrt elérhetősége: 46/516-404

Bükki forrásból

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 
MELLÉKVÍZMÉRŐ-CSERÉRŐL 
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Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, 
kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig, 13-
17 óra között.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Az elmúlt hétvégén sem volt hiány kikapcsolódási lehetőségekben Miskolcon. Szirmán, a Győri kapuban és a belvárosban, 
a Király és a Vörösmarty utcák kereszteződésénél is színes, szórakoztató családi rendezvényekkel, kikapcsolódási lehetősé-
gekkel várták a városrészek önkormányzati képviselői a környékbeli lakosokat, hogy együtt töltsenek néhány kellemes órát. A 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló programok ahhoz is hozzájárulnak, hogy a városrészek lakói igazi, lokálpatrióta kö-
zösséggé kovácsolódjanak. Az Erzsébet téren, szombaton és vasárnap a miskolci gasztro klaszter tagjainak, barátainak közre-
működésével kóstolhattak ínyencségeket a járókelők.                                                                                          FOTÓ: VÉGH CSABA

Őszi hangulatban
4

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 szer-
kesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy 
az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtése-
ket beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki. 

Nagypapát és unokáját 
gázolták el 

Egy 68 éves nagypapa és 8 éves kislány unokája sérült meg abban 
a balesetben, ami szeptember 18-án reggel történt Miskolcon, a Szent 
István utcában, a Herman Ottó Gimnázium mögött. Szabó Csilla, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense 
érdeklődésünkre elmondta, információik szerint a baleset egy gyalo-
gátkelőhely közelében történt. Az idős férfi és a kislány nyolc napon 
túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit a rend-
őrség vizsgálja.

Halálos baleset Berzéken 
Egy 27 éves férfi meghalt, utasa pedig súlyosan megsérül abban 

a balesetben, amely szeptember 16-án délután hat óra körül történt 
Berzéken. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a későbbi ál-
dozat a Kossuth Lajos utcán közlekedett utasával. A sofőr haladása 
során elvesztette uralmát a gépjárműve felett és egy villanyoszlopnak 
ütközött. A baleset következtében a gépjárművet kormányzó fiatal-
ember olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen belehalt 
sérüléseibe, míg utasát súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították a 
mentőszolgálat munkatársai kórházba.

A kórházban hunyt el a Mésztelep utcai áldozat
Mint arról már hírt adtunk, több forrásból úgy értesültünk, hogy 

a közelmúltban valószínűleg bűncselekmény történt a hejőcsabai 
városrészben, egy elhanyagolt területen, a Mésztelep utcánál. Itt egy 

elhanyagolt épület is ta-
lálható, amelyben régeb-
ben többször is hajléktala-
nok húzták meg magukat. 
A rendőrség megerősítette, 

hogy két hajléktalan – egy férfi és egy nő – veszett össze, és a vita sú-
lyos bántalmazással végződött. Mikor megtalálták a nőt, még életben 
volt, kórházba szállítását követően halt meg. A rendőrség szakértők 
bevonásával vizsgálja az eset körülményeit, életveszélyt okozó testi 
sértés miatt folytatnak eljárást.

Háromszáz forintért raboltak
Rablásmiatt folytat büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság 

R. Róbert 41 éves, H. István 26 éves, R. Zoltán 48 éves miskolci és 
egy 23 éves hernádvécsei férfival szemben. A gyanúsítottak szeptem-
ber 18-án este negyed 11-kor a Miskolctapolcai úton bántalmazták 
egy férfi ismerősüket, elvették a ruházatában lévő háromszáz forint 
készpénzét, majd távoztak a helyszínről. A gyanúsítottakat a rendőrök 
még a helyszín közelében, negyedórán belül elfogták, kihallgatásukat 
követően őrizetbe vették őket.

Őrizetben a kannabisz-termesztők
Az Encsi Rendőrkapitányság Gönci Rendőrőrse kábítószer birtok-

lása bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljá-
rást három szlovák állampolgárral szemben. A megalapozott gyanú 
szerint egy 62 éves nő, 32 és 39 éves társaival 2018. szeptember 17-én 
történt elfogásukat megelőzően egy göncruszkai ingatlan kertjében 
kannabisz növényeket termesztett és birtokolt. A csaknem két mázsá-
nyi kannabiszt a nyomozók az eljárás során lefoglalták.

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 - április 20) Mindent alaposan eltervezett, 
de valami vagy valaki megzavarhatja a terveit. Próbálja ezt el-
engedni, és nem további feszültségeket gyártani, mert ezzel 

csak önmagának ártasz ahelyett, hogy a céljaira figyelne. 

Bika (április 21 - május 20) Nem biztos, hogy most minden 
körülmény a legideálisabb, de el kell tudnia fogadni, hogy most 
ezzel kell dolgoznia. Ha nem ellenkezik, meg fogja találni azt a 

hangulatot, ami átsegíti majd ezen a helyzeten. 

Ikrek (május 21 - június 21) Szüksége van arra, hogy egy ki-
csit egyedül legyen, mert így tudja csak igazán önfeledten át-
gondolni a dolgait, és nem arra figyelni, hogy mások mit várnak 

el Öntől. Ne feledje, hogy mindig a saját maga ura. 

Rák (június 22 - július 22) Egy kedves jelenet megmelengeti 
a szívét, ugyanakkor el is gondolkodtatja, hogy vajon Ön is át-
élhetne-e hasonlót valaki mással. Ha jól válogatja meg azokat, 

akik körülveszik, akkor nem lesz akadálya. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Igyekszik őszinte lenni 
valakivel, de ez azt is jelentheti, hogy kicsit ki kell lépnie a kom-
fortzónájából, és olyasmikről is kell beszélnie, amikről koráb-

ban soha nem beszélt. Lehet, hogy a dolog megéri ezt az árat. 

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Valami túlságosan sok 
figyelmét elvonja, pedig a dolog egyáltalán nem olyan jelentős, 
mint amilyennek elsőre látszik. Ne hagyja, hogy több energiát ki-

vegyen Önből, mint amennyit megérdemel. 

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Ne feledje, nagyon 
fontos az, amit csinál, és nem hagyhatja másoknak, hogy ők 
mondjanak efölött értékítéletet. Ha Ön bízik abban, hogy jó 

úton halad, akkor hamarosan az eredmények is érkeznek majd. 

Skorpió (október 24 - november 22) Megerősítésre vár, arra, 
hogy valaki végre azt mondja Önnek, hogy helyesen cselekszik. 
Nem biztos azonban, hogy ez most valóban sikerülni is fog, le-

het, hogy ezúttal önmagából kell majd erőt merítenie. 

Nyilas (november 23 - december 21) Átmenetileg jól alakul 
valami, de Ön is érzi, hogy hosszabb távon ez nem lehet megol-
dás. Mindent meg kell tennie azért, hogy bebiztosítsa a jövőjét, 

és gondoskodjon róla, hogy Önnél maradjon az irányítás. 

Bak (december 22 - január 20) Szívesen segítene valakinek, 
de az Ön lehetőségei is végesek, és nem tudja mi az, amit meg-
tehetne még egy bizonyos ügyben. Merje kimondani, ha úgy 

érzi, hogy itt Önnek ki kell szállnia ebből a dologból. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Ne siettessen semmit, úgy 
tűnik, a dolgok, ha lassan is, de maguktól is alakulnak, és talán 
ez a legjobb, ami most történhet Önnel. Így is halad a céljaid 

felé, de közben egy kis pihenésre is marad ideje. 

Halak (február 20 - március 20) Várakozó álláspontra he-
lyezkedik, azt szeretné, hogy először valaki más mondja ki, mit 
gondol egy dologról. Ha azonban Ön nem cselekszik, akkor ta-

lán ő sem fog, és a helyzet most sem mozdul előbbre. 

FORRÓ NYOMON

Újrafestettek hat képet a Tiszai pályaudvar 1-es peronját elválasz-
tó falon. A miskolci motívumokat ábrázoló alkotások csütörtöki 
átadóján Pfliegler Péter alpolgármester kiemelte, a festményeknek 
köszönhetően az ide érkezők már a pályaudvaron találkozhatnak 
Miskolc emblematikus épületeivel. Az első hat kép 2010-ben készült, 
ezeket festette most újra a MÁV támogatásával alkotójuk, Négyesi 
Ádám. A sorozat 2017-ben újabb 6 graffitivel bővült. 

Miskolci képek  
a Tiszain

A hét fotója
VÉGH CSABA 

FELVÉTELE

KÖZÖSSÉGI  
RENDEZVÉNYEK
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