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MISKOLC BEKEMÉNYÍT  
HAJLÉKTALAN ÜGYBEN

Idén is tömegeket vonzott a 17. alkalommal megrendezett Miskolci 
Barátság Maraton nemzetközi utcai futófesztivál, amely kiváló moz-
gási, megmérettetési lehetőséget kínált kicsiknek és nagyoknak. 

A Miskolci Önkormányza-
ti Rendészet, a társszer-
vekkel együttműködve, 
kiemelt figyelmet fordít 

az új rendelet betartatá-
sára, amely október 15-

től tiltja a hajléktalanok 
közterületen történő élet-
vitelszerű tartózkodását. 

A város szociális intéz-
ményei maximálisan el 

tudják látni a fedél nélkül 
élőket, van elég kapaci-

tás és férőhely. 

A jelenleg is működőkkel együtt, hamarosan 
900 térfigyelő kamera pásztázza majd 
Miskolcot. 
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A kamerák mindent látnak

Belpolitikai körkép (3. rész)

MI HAZÁNK MOZGALOM – AZ ELLENZÉKVÁLTÓ ERŐ
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Októberi rendes ülését tartotta csütörtökön Miskolc város 
közgyűlése. Napirenden szerepelt egyebek mellett közrend-
del, közbiztonsággal kapcsolatos rendelkezések felülvizsgá-
lata és a közterületi kamerarendszer bővítése is.

A kamerarendszer a város 
teljes területét lefedi

Kovács László Csaba, a Mis-
kolci Önkormányzati Rendé-
szet igazgatója elmondta, ösz-
szesen 900 térfigyelő kamerát 
állítanak a város szolgálatába. 
A rendszer bővítése a Modern 
Városok Programban, annak 
finanszírozásával valósul meg, 
s 450 helyszínen 768 új kame-
ra kihelyezését jelenti, az eddi-
giek mellé. A helyszínek kijelö-
léséhez kikérték a rendőrség, a 
mentők, a katasztrófavédelem és 
a lakosság véleményét. A tervek 
elkészültek, hamarosan meg-
kezdődik a kivitelezés. A kame-
rák felvételei az Ifiház színház-
termében kialakított központba 
futnak majd be, ahol egy 24 mo-
nitorból álló, hatalmas falon 16 
munkatárs figyeli a várost. 

A napirend tárgyalásánál le-
játszottak egy térfigyelő kame-
rák által készített videofelvételt 
is, egy hétvégi, tettlegességig fa-
juló konfliktusról. (Bővebben 
l2. oldalon) Azonnal értesítet-
ték a járőröket, akik üldözőbe 
vették az elkövetőt, közben a 
rendészek mentőt hívtak a sé-
rülthöz. Kovács László Csaba az 
eset kapcsán is kiemelte a rend-
őrséggel fennálló, jó együttmű-
ködést, és a térfelügyeleti rend-
szer hatékonyságát. 

A rendészet kiemelkedő gon-
dot fordít a hajléktalanokra is, 
a szakszolgálatokkal együtt-
működve. Az igazgató remé-
nyét fejezte ki, hogy a most el-
fogadásra váró előterjesztés még 
hatékonyabban segíti majd ezt 
a munkát. Szécsényi Marian-
na (Fidesz-KDNP) képviselő, 
a Rendészeti Bizottság elnöke 

úgy fogalmazott: egy biztonsá-
gos, élhető város megteremtése 
a cél, ennek érdekében folyama-
tosan hoznak olyan döntéseket, 
amelyeknek köszönhetően nő a 
lakosság szubjektív biztonságér-
zete. Megemlítette a nyomorte-
lepek felszámolását, a folyama-
tosan fejlesztett, önkormányzati 
rendészetet, a rendészeti alköz-
pontok kialakítását, a seriff-
rendszer létrehozását. – Fontos, 
hogy a közbiztonság megélhető, 
érezhető valóság legyen, a kame-
rarendszer bővítése újabb lépés 
ehhez – hangoztatta a képviselő. 

Molnár Péter (KDNP) frakció-
vezető kiemelte: óriási fejlesz-
tés előtt áll a térfigyelő rendszer, 
nem lesz olyan városrész, amely 
nem kerül megfigyelés alá. Ez a 
megelőzés szempontjából is na-
gyon jelentős lépés.

Senki nem tartózkodhat 
életvitelszerűen az utcán 

Barta Gábor (Fidesz- KDNP) 
képviselő utcán való, életvitel-
szerű tartózkodással kapcso-
latos törvényi szigorításokról 
elmondta: a hajléktalankérdés 
nem emberi jogi kérdés, és nem 
is csak szociális kérdés. Sérti a 
közösségi együttélés normáit, 
sokak számára választott maga-
tartás. Aki az utcán él, úgy érzi, 
bármit büntetlenül megtehet, rá 
nem vonatkoznak a szabályok. 
Volt, hogy kéregető hajléktala-
nok kést fogtak egy biztonsági 
őrre, aki intézkedni kívánt el-
lenük. Kell, hogy legyen vissza-
tartó erő, jogi eszköz a hatóság 
kezében a hasonló cselekmé-
nyek ellen.

Kovács László (Fidesz-KD-
NP) frakcióelnök kiemelte, nem 

a hajléktalant, hanem a hajlék-
talanságot tekintik az elsődle-
ges problémának, ami szociális, 
de közbiztonsági gondokat is 
jelent. Nem viselkedhetnek úgy, 
mintha rájuk nem vonatkozná-
nak a törvények, sokakat zavar, 
ha toalettnek, hálószobának 
használják a közterületeket, ka-
pualjakat, padokat. A rendszer-
változás óta nem sikerült ren-
dezni a hajléktalanok helyzetét, 
Miskolcon a különböző intéz-
mények biztosítani tudják az el-
látásukat. A lakosság érdekében 
az ellen is fel kell lépni, ha vala-
ki részegen, bedrogozva tartóz-
kodik az utcán. Ezek mostantól 
akár 200 ezer forintos bírságra 
is számíthatnak. 

Hollósy András (Fidesz- 
KDNP) képviselő hajléktalano-
kat érintő szigorításokkal kap-
csolatban reményét fejezte ki, 
hogy ennek köszönhetően Mis-
kolc is sokkal élhetőbb képet 
mutat majd a jövőben. Október 
15. óta 15 százalékkal nőtt a Vö-
röskeresztnél ellátottak száma. 

Kriza Ákos polgármester el-
mondta, régóta működik a 
közmunkaprogram, ez a haj-
léktalanok számára is bizto-
sít lehetőséget, vannak, akik 
igénybe veszik. Jó lehetőség, 
hogy kitörjenek ebből az álla-
potból. Kiemelte, senki nem ál-
lítja, hogy a hajléktalanok bű-
nözők. Többször járt a szociális 
ellátó-intézményekben, jó, hu-
mánus körülmények fogadják 
a hajléktalanokat, a megnöve-
kedett igényeket is ki tudják elé-
gíteni. Az ellenzék azt próbálja 
propagálni, hogy jobb odakint 
tartózkodni, a hidegben.

Glatz Katalin (Fidesz-KD-
NP) képviselő szerint a fészek-
rakók távozása után érezhető-
en sokat javult a közbiztonság 
az Avason. Ma már az illegális 
szemétlerakás, a játszótéri és 

köztéri rongálások, a hangos 
társaságok jelentik a fő problé-
mát. A kamerarendszer bővíté-
se javítani fog ezen a helyzeten. 
Rendezni kell az üzletek nyitva-
tartását is, ne az határozza meg 
a nyitvatartás rendjét, hogy mi-
kor jönnek a szomjas vagy any-
nyira már nem is szomjas, han-
goskodó vevők.

A drogosokat, részegeket 
200 ezerre is bírságolhatják 

Novák Józsefné (Fidesz- 
KDNP) képviselő úgy fogalma-
zott, a hajléktalanszállókon be 
kell tartani az együttélés szabá-
lyait, sokan talán emiatt élnek 
inkább az utcán. –  Nem maga 
a hajléktalanság bűncselekmény, 
de úgy gondoljuk, vét a közösség 
ellen, aki például részegen fet-
reng a padokon stb. A részeg, ká-
bítószer hatása alatt álló személy, 
közterületen tartózkodása során 
olyan magatartást tanúsít, amely 
negatív ítéletet vált ki. Ezeket az 
embereket mostantól akár 200 
ezer forintra is bírságolhatják – 
mondta el a képviselő.

Deák-Bárdos Mihály (Fidesz- 
KDNP) képviselő elmondta, 
Lyukó és az Újgyőri főtér frek-
ventált helyek, bízik benne, hogy 
a szigorításokkal, a rendeletmó-
dosítással vissza tudják szorítani 
a hajléktalanok megjelenését, a 
részeg, bódult emberek közterü-
leti tartózkodását.

Kovács László (Fidesz- KDNP) 
frakcióelnök kiemelte: a szociá-
lis ellátórendszer képes bizto-
sítani a hajléktalan probléma 
kezelését. A városvezetésnek 
nemcsak a hajléktalanokkal kell 
foglalkoznia, hanem főként és 
elsősorban a többségi társada-
lom érdekeivel. Üdvözlendő az 

országgyűlés határozata, ebbe a 
sorba illeszkedik a mostani elő-
terjesztés is, amely további helyi 
szigorításokat tartalmaz – han-
goztatta a frakcióelnök.

Kovács László Csaba, a MIÖR 
igazgatója a vitában elmondta, 
az elmúlt időszakban is nagy-
mértékű támogatást nyújtottak 
a szociális intézmények a haj-
léktalanok ellátásában. Akik 
ezt nem kívánják igénybe ven-
ni, azokkal szemben intéz-
kedniük kell a rendészeknek, 
rendőröknek. Eddig 15 hajlék-
talan ellen intézkedtek, 7-en fi-

gyelmeztetésben részesültek. A 
hajléktalanok nap közben álta-
lában igénybe veszik a támoga-
tó szolgáltatásokat, de valami-
lyen érdek újra „kihozza” őket 
a közterületekre – többnyire a 
kéregetésből származó bevéte-
lek, amiből sokszor italt vásá-
rolnak. Főleg a Szinva-teraszon, 
a Pátria és a Szinvapark mellett, 
illetve a Szent Anna téren volt 
ez korábban jellemző. Ha kint 
alvást tapasztalnak a rendészek, 
értesítik a rendőrséget, beszál-
lítják a hajléktalant az ellátó in-
tézménybe.

Közrend, közbiztonság, térfigyelő kamerák
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A Selyemréti Strandfürdő 2018. november 1-jével be-
zár. A munkaterület átadását követően megkezdődik 
egy teljesen új, 50 méteres, edzésekre és utánpótlástornák 
megrendezésére is alkalmas medence építése, új uszoda-
technikával és uszodagépészettel. Ez utóbbi keretében 
hőszivattyú beépítésével megoldják a medencék vízhő-
mérsékletének környezetbarát fűtését és állandó, megfe-
lelő vízhőmérsékleten tartását, egyes medencék vízhőfo-
kának emelését. 

Végleges fedést is kap az uszodatér, a régi, légtartásos 
sátor elhasználódott, és ezt a fedést többé már nem enge-
délyezik a hatóságok. A végleges fedés falai a nyári idő-
szakban elbonthatók, így az uszodatér oldalról kinyitha-
tó. A főépület 2. emeletén új öltőzőt és szociális részleget 
is kialakítanak az épület tető- és födémszerkezetének fel-
újításával.

Bár sportberuházásról van szó, a lakosságot és a stran-
dot üzemeltető is kedvezően érinti. A sportberuházás cél-
ja a jelenlegi sporttevékenység színvonalának javítása, a 
lakosság számára az újranyitáskor a korábbi vízfelület 
rendelkezésre fog állni. Az új öltözők kialakításával pe-
dig megvalósul a lakosság és az edzésre érkezők különvá-
lasztása, ami mindkét fél részéről kérés volt.

A Selyemréti Uszoda fejlesztése a Miskolci Vízilabda 
Club (MVLC) sportfejlesztési programjában szerepel, 
amelyhez a TAO támogatás nagy részét a Wanhua-Bor-
sodChem Zrt. biztosította. 

A beruházáshoz szükséges önerőt a város állja, nyitás 
2019 májusában várható.

FELÚJÍTÁS MIATT 2019 TAVASZÁIG  
BEZÁR A SELYEMRÉTI STRANDFÜRDŐ
Miskolcon még idén megkez-
dődik a Selyemréti Standfürdő 
újabb fejlesztése. Emiatt az ál-
landó vendégkör, az itt edzést 
tartó szakosztályok és az ide 
járó iskolai osztályok ideig-
lenesen „elköltöznek”, hogy 
várhatóan jövő tavasszal már 
új, 50 méteres medencével ren-
delkező Selyemrétre térjenek 
vissza.

Mindenkivel megegyezett az 
üzemeltető, így terv szerint no-
vember 1-jén bezárja kapuit a 
Selyemréti Strandfürdő. A test-
nevelésóra keretében történő 
úszásra, gyógyúszásra hozzájuk 
érkező diákokat, a náluk edző 
vízilabdázókat a Miskolctapolca 
Barlangfürdő, a Kemény Dénes 
Városi Sportuszoda és a Diós-
győri Tanuszoda fogadja.

– Bruttó 1,7 milliárd forintból 
újjáépítjük a Selyemréti Strand-
fürdő 50 méteres medencéjét, 
megújítjuk és bővítjük a kiszol-
gáló létesítményeket, az öltö-
zőket, zuhanyzókat. A beru-
házást támogatták mindazok, 
akik rendszeresen használják a 
strandfürdőt. Az nem volt kér-
dés, hogy az 50 méteres medence 
megújítása nem várhat tovább. 
A medence állaga az elmúlt pár 

évben olyan jelentősen romlott, 
hogy annak üzemeltetése már 
kérdésessé vált – mondta Ra-
kaczki Zoltán, sportért felelős 
polgármesteri biztos a témában 
tartott sajtótájékoztatóján.

– A Selyemréti Strandfür-
dőnek állandó vendégköre 
van, mellettük járnak ide ta-
nulók és tanáraik, szakosztá-
lyok és edzőik, velük közösen 
olyan megoldást találtunk erre 

a nagyjából féléves időszak-
ra, amíg itt az építési, felújí-
tási munkák tartanak, amely 
kompromisszummal, de meg-
oldást jelent számukra. A 
kompromisszum főleg azt je-
lenti, hogy ki kell mozdulni a 
megszokott környezetből, de 
cserébe jobb körülmények közé 
várunk majd vissza mindenkit 
jövő tavasszal – tette hozzá Ra-
kaczki Zoltán.

Kamerafelvételek

Hamar a helyszínre ért a rendőrség



Az egész napos koszorúzá-
sok és megemlékezések után, 
október 23-án este a Miskolci 
Nemzeti Színházban tartot-
ták az önkormányzat köz-
ponti ünnepségét. Kriza Ákos 
polgármester beszédében úgy 
fogalmazott: a magyarok jog-
gal emelik fel a szavukat, ha 
elnyomás súlyát érzik.

– Végigjártuk Miskolc 56-os 
emlékhelyeit. Fejet hajtottunk a 
forradalom hősei és áldozatai, 
a megtorlás mártírjai előtt. Bá-
torságukat, becsületességüket és 
igazságukat senki nem kérdője-
lezheti meg. A magyar októbe-
rekben hősök születtek. Aradon 
vértanúságot tettek a 1848-as tá-
bornokok, 1956-ban a közem-
berek tettek tanúbizonyságot az 
önfeláldozásról: diákok, munká-
sok, értelmiségiek. Nemre, kor-
ra és felekezetre tekintet nélkül. 
Mindannyian a magyar nép és 
a magyar haza megnyomorítása 
ellen lázadtak. S bár felkelésük 
elbukott, áldozatukkal hírnö-
kei lettek szabadságvágyó nem-
zetünknek, bátor és tettre kész 
magyarságunknak. Sokáig pró-
bálták a kommunisták és az ifjú 

szocialisták eltitkolni és megha-
zudtolni 1956 eszmeiségét. El-
tüntetni a forradalom nyoma-

it, megmásítani az emlékezetét. 
Nem a történelemkönyvekből, 
hanem a személyes visszaemlé-
kezésekből kaptuk meg 56. ok-

tóberi napjainak valós történetét 
– hangoztatta a polgármester.

– „A forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulóján kiadott 
Miskolc 1956” című könyvből 
tudhatjuk, hogy a miskolciak 
mennyi fejtörést okoztak a hír-
hedt Államvédelmi Hatóság-
nak. Sehol az ország területén 
annyi rendszerellenes röpcédu-
lázás, falra festés, izgatás nem 
történt a vidéki városok között, 
mint itt. Az elnyomó rendszer 
ellen szervezkedő csoportokat 

„Fehér Partizánoknak” nevez-
ték. Ébren tartották a hitet, hogy 
emberhez méltó életük a szabad-
ságban rejlik. Büszkék lehetünk 

erre, élő örökségünk ez Miskol-
con – hangsúlyozta Kriza Ákos. 
– Az 56-os célok és követelések a 
szabad, demokratikus életre las-
san értek be. Generációk nőttek 
fel egy felemás értékrendet kép-
viselő hatalom árnyékában. De 
ma már a világ egyetlen törté-
nésze sem vonja kétségbe, hogy 
a kommunista-szocialista vi-
lágrend végérvényes hanyatlása 
1956-ban Magyarországon kez-
dődött el. És ha így van, akkor 
bizony az sem vonható kétségbe, 
hogy Miskolc szerepe ebben a 
folyamatban megkérdőjelezhe-
tetlen. Méltán lehetünk büszkék 
elődeinkre – emelte ki a város-
vezető.

1956. október 23-a ajtót nyi-
tott arra a jövőre, amelyben a 
magyar nép független ország-
ban élhet. Éljen bennünk ez a 
kívánság, s tekintsünk úgy tör-
ténelmünknek erre a felemelő 
pillanatára, hogy ma is erőt ad-
jon nekünk! Isten áldja a forra-
dalmárokat, a mártírokat és ál-
dozatokat! Isten áldja 56 hőseit! 
– zárta beszédét Kriza Ákos. Az 
ünnepi műsort a Miskolci Nem-
zeti Színház művészeinek előa-
dásában láthatta a közönség.
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„1956 ÉLŐ ÖRÖKSÉGÜNK, 
MISKOLCON IS”

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 62. évfordu-
lója alkalmából rendezett 
megemlékezést Szirmabe-
senyő önkormányzata és a 
Szinyei Merse Pál Általá-
nos Iskola. A rendezvényen 
a Csöbör Katalin, a térség 
országgyűlési képviselője 
mondott ünnepi beszédet.

Kiemelte, az 1956-os ma-
gyar forradalom és sza-
badságharc a múlt szá-
zadi magyar történelem 
legkiemelkedőbb, világtörté-
nelmi hatású eseménye volt. 
– Ez a pillanat örökké élni fog 
a világ nemzeteinek emléke-
zetében. Az a 13 nap megint 
a világ érdeklődésének kö-
zéppontjába emelte Magyar-
országot. Most itt állunk és 
döbbenten látjuk, hogy a glo-
balizmus, azaz a nagytőke 
erői átvették a szovjetek sze-
repét. Csak most nem szovjet 
embert, hanem világpolgárt 
akarnak faragni belőlünk. 
Közben Európában nap-
ról napra növekszik a terror, 
késelők randalíroznak, és a 
nők sehol nem lehetnek biz-

tonságban az erőszaktevők-
kel szemben – hangoztatta a 
képviselő. 

– Európa eljutott oda, hogy 
nem csupán a tagállamok 
függetlenségét veszi el, ha-
nem a saját határait is képte-
len megvédeni. Sőt, valami 
rejtélyes ok miatt, már nem is 
akarja megvédeni. Gondos-
kodtak arról, hogy ne legye-
nek határaik, de legyen vi-
lágmédiájuk és sok-sok ezer 
megvásárolt emberük. Min-
denütt, többek között az Eu-
rópai Parlamentben is. Ez a 
pénzügyi hálózat foglyul ej-
tette Európa központját és 
a legnagyobb tagállamokat. 
Ennek az erőnek jelenleg 
csak Közép-Európa áll ellen. 
Ezért támadják az egész vi-
lág vezető médiájában Ma-
gyarországot és annak mi-
niszterelnökét. Mi magyarok 
voltunk azok, akik megtör-
ték a hallgatás jegét, csakúgy, 
mint 1956-ban is. A jövő évi 
európai választás tétje hatal-
mas lesz, ezért a hátra lévő 
hónapokban készülnünk kell 
– zárta beszédét a kormány-
párti politikus.

„Megtörték a 
hallgatás jegét”

Az 1956-ban, tizenhárom 
éves korában meggyilkolt 
Misley Emese emléktáblá-
jánál mondott beszédet ok-
tóber 23-án Hubay György 
országgyűlési képviselő. 

Kiemelte, Miskolc legújabb 
kori történelmének emlékhe-
lyein a nemzet egyik legna-
gyobb, sorsdöntő forradalmá-
ra emlékezünk. – A városban 
több helyszínen van megem-
lékezés, hiszen településünk 
megannyi pontján meghatáro-
zó események zajlottak 1956-
ban. Mi, miskolciak büszkén 
mondhatjuk, itt élő elődeink 
sokat tettek, ha kellett, mártí-
romságot is vállaltak a forra-
dalom eszméiért. Miskolc élen 
járt a forradalmi történésekben 
– hangoztatta Hubay György, 
hangsúlyozva, hogy a miskolci 
ÁVH-s sortűzben egyszerű és 
ártatlan emberek haltak meg. 
Köztük egy egészen fiatal, kicsi 
lány, a tizenhárom éves Misley 
Emese. – Az ő személye ma jel-
kép számunkra. A kegyetlen 
kommunista diktatúra ember-
telen működésének és terrorjá-
nak személyes jelképe – mond-
ta a politikus.

– Fontos tudnunk, hogy 
az 1956-os magyar forrada-

lom és szabadságharc volt a 
kiindulópont a kommunista 
blokk diktatórikus rendjének 
megdöntésében. Mi magya-
rok, a vérünkkel áldoztunk a 
szabadságért, a nemzeti füg-
getlenségért, a nemzet önren-
delkezéséért. Ezek az értékek, 
amiket egy szóval hazának 
nevezünk, a legfontosabbak 
számunkra ma is. 

– Számot kell vetnünk ar-
ról, hogy mit jelent számunk-
ra 1956. Úgy gondolom, 
mindenkinek van egy maga 
számára kialakított kép a for-
radalmi Magyarországról, 
ezekről az időkről. Egyben 
azonban, úgy vélem, egyet-
értünk: 1956 nemzetegyesí-
tő forradalom volt, amely a 
szabadságharcban teljesedett 
ki. A nemzet ekkor egy volt 
és oszthatatlan. Ebben volt az 

ereje, ez rendítette meg alap-
jaiban a rezsimet, ez riasztotta 
meg a párizsi béke utáni status 
quo hatalmait – hangsúlyozta 
az országgyűlési képviselő.

– Fontos tudnunk, hogy ma 
is csak egységes és erős nem-
zet tud megmaradni azokban 
az elvi, gazdasági, nagyha-
talmi politikai játszmákban, 
amelyek meghatározzák a vi-
lágot, s benne Európát. Egy 
egységes, önrendelkező, szu-
verén nemzetállam az, amely 
képes a megmaradásra, tör-
ténelmének továbbélésére. 
1956 forradalmához, az ak-
kor megölt, vagy kivégzett 
honfitársaink véráldozatához 
akkor vagyunk hűek és mél-
tók, ha megőrizzük hazánkat, 
megőrizzük Magyarországot 
magyar országnak – zárta be-
szédét a politikus.

„Mi magyarok, a vérünkkel  
áldoztunk a szabadságért” 

„MA ISMÉT MAGYARORSZÁGRA 
FIGYEL A VILÁG”
Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc tiszteletére rende-
zett, kormányhivatali meg-
emlékezésen Demeter Ervin 
kormánymegbízott köszöntöt-
te a jelenlévőket, a Művészetek 
Házában.  Ünnepi beszédet 
Szabó Árpád, a Beregszászi 
Bethlen Gábor Magyar Gim-
názium igazgatója mondott. 

Demeter Ervin köszöntőjé-
ben úgy fogalmazott, ma szim-
bolikusan a legnehezebb sorsú 
nemzetrészünkkel, a kárpátal-
jai magyarsággal együtt emlé-
kezünk. A kormánymegbízott 
rámutatott: náluk egyértelmű, 
hogy a forradalom örökösé-
nek és magyarnak lenni egy és 
ugyanaz. – 1956 októbere után 
már nem lehetett úgy folytatni 
azt a típusú elnyomást, mint a 
forradalom előtt – mutatott rá a 
kormánymegbízott, hozzátéve: 

köszönettel tartozunk a hősök-
nek hazaszeretetükért, tiszta, 
áldozatos küzdelmükért. 

Szabó Árpád annak a véle-
ményének adott hangot, hogy 
56 októbere két fontos üzene-
tet hordoz: mindenekelőtt azt, 
hogy a megcsonkított Magyar-
ország a totális diktatúra szo-
rításában össze tudta szedni az 
erőt ahhoz, hogy kiegyenesít-
se a gerincét, felemelje a fejét és 

szembeforduljon a világ legha-
talmasabb zsarnokával. – Büsz-
kén gondolhatunk elődeinkre, 
akik hittek abban, hogy a re-
ménytelennek látszó helyzetben 
is merni kell lépni, merni kell 
vállalni a kockázatot – fogal-
mazott Szabó Árpád, hozzáté-
ve: Kárpátalján is reménykedve 
figyelték akkor a magyarországi 
eseményeket, a lelkesedés ma-
gával ragadta őket is. Szabó Ár-
pád szerint ma ismét Magyar-
országra figyel a világ, arra az 
országra, amely ismét szembe-
fordult egy magánál sokkal ha-
talmasabb erővel. – Megint vá-
rakozással figyeljük, sikerül-e 
az örök emberi értékek útjára 
visszatéríteni Európa szekerét; 
sikerül-e elérni, hogy a nemze-
tek megélhessék saját sorsukat, 
hogy mindenki megmaradhas-
son olyannak, amilyennek Isten 
teremtette – húzta alá.



A Toroczkai László és Dúró 
Dóra neve által fémjelzett, 
nemzeti radikális Mi Ha-
zánk Mozgalom megjelenése 
nem volt váratlan és előzmé-
nyek nélküli a hazai belpoli-
tikai palettán. 

A Jobbik irányváltása, egy-
re gyorsabb balratolódása, 
sorozatos botrányai folyama-
tosan növelték az elégedet-
lenek táborát a párt tagjai, 
szimpatizánsai körében.  A 
Jobbik vezetői, háttér-támo-
gatói érzékelték ezt, de hazar-
díroztak: mindent egy lapra, a 
2018-as országgyűlési válasz-
tási győzelemre tettek fel. Úgy 
gondolták, ez mindent igazol 
majd, mindenkinek jut valami 
– posztok, források, pozíciók 
– és a zsákmányból meg lehet 
őrizni a párt egységét. 

Idő kérdése volt a párt-
szakadás

Nem így történt, és a súlyos 
választási vereség után már 
csak idő kérdése volt a pártsza-
kadás. Az elégedetlenség be-
csatornázásához persze szük-
ség volt olyan vezetőkre, akiket 
megkérdőjelezhetetlen tisz-
telet övez a nemzeti radikális 
táborban, nem kompromittá-
lódtak a Jobbik botrányaiban, 
és vannak szervezői tapaszta-
lataik. Toroczkai László körül 
már korábban elkezdett kiala-
kulni az elégedetlenek tábo-
ra, a tisztújításon alig néhány 
százalékkal maradt alul a Vona 
Gáborék által favorizált Snei-
der Tamással szemben, noha a 

bennfentesek szerint hatalmas 
ellenszélben kellett indulnia. 

Dúró Dóra ugyancsak a párt 
legnépszerűbb politikusai közé 
tartozott, s férje, Novák Előd 
kiszorítása, illetve korábbi nyi-
latkozatai alapján nem volt 
meglepő, hogy hamarosan ő 
is távozott a Jobbikból, csatla-
kozott Toroczkai László moz-
galmához. A párttá alakult Mi 
Hazánk Mozgalom több szem-
pontból jókor van jó helyen – 
vezetői, stratégái felmérhették, 
hogy a választók körében sok-
kal inkább ellenzékváltó han-
gulat van, semmint kormány-
váltó. 

Az ellenzék nem tanult a 
hibáiból 

Az ellenzéki pártoknál 
ugyanis töretlenül működik 
az önfelmentő mechanizmus, 
igazából az áprilisi választá-
si vereség után sem vonták le 
a következtetéseket, nem vé-
gezték el a szükséges elem-
zéseket, személy- és káder-
cseréket, noha folyamatosan 
ezt kommunikálták. Nyilat-
kozataikban ma is azt sugall-
ják, hogy ők minden tökéle-
tesen csináltak, jók voltak a 
programjaik, a jelöltjeik, fan-
tasztikus a kampány – csak-
is külső tényezők hibáztatha-
tók a választási vereségért. A 
csillagok állása, a túl meleg 
(vagy hideg) idő, a Halley-üs-
tökös, a Roswelli ufók – de 
mindenekelőtt és főként per-
sze a Fidesz gaz ármánykodá-
sa, médiatúlsúlya, a választási 
rendszer, és így tovább. Hasz-

nálható programelemeket, el-
képzeléseket továbbra sem 
nagyon hallani tőlük, kom-
munikációjuk szinte kizárólag 
a kormány bírálatára, támadá-
sára korlátozódik.

Mindez pedig már a válasz-
tások előtt is kontraproduk-
tívnak bizonyult, szinte kizá-
rólagos tagadással még soha 
sehol a világon nem sikerült 
választást nyerni. Lehet mon-
dani egy darabig, hogy mi ne 
legyen – a választó viszont egy 
idő után már arra is kíváncsi 
lenne, hogy akkor, ezen pár-
tok szerint, (akik a saját házuk 
táján sem képesek rendet ten-
ni) mégis, mi legyen? Ráadásul 
az időközi választásokon látni, 
hogy diktatórikus terror ide, 
választási rendszer oda, ahol 
az ellenzéki jelöltre szavaznak 
többen, ott ő nyeri a választást. 
Ahol meg nem, ott nem. Mert-
hogy erről szól a demokrácia. 

Bizonyos felmérések sze-
rint már az ellenzéki szava-
zók is rettenetesen unják a 
saját pártjaik megszokott ar-
cait, akik állandóan ugyanazt 
mondják, valójában azonban 
nem csinálnak semmit, csak 
a pozícióikat őrizgetik. A te-
levíziós műsorokban, ahová a 
kiegyensúlyozottság okán be-
hívják őket, többnyire olyan 
alulnézettségi mutatókat pro-
dukálnak, hogy a fenntartha-
tóság érdekében helyenként 
muszáj a struktúrát bulvárral 
vegyíteni. 

Magyarán beszélnek, cé-
lokat fogalmaznak meg

A Mi Hazánk Mozgalom lát-
hatóan tanult mindebből, nem 
követik el ugyanazokat a hibá-
kat. Magyarán beszélnek, cé-
lokat fogalmaznak meg, és bi-
zonyos ügyekben egyáltalán 
nem zárják ki a konstruktív 

párbeszédet a kormánypártok-
kal – felvállalva, hogy alapvető 
kérdésekben szükség van egy 
nemzeti minimumra, egyetér-
tésre. 

Szintén az ő malmukra 
hajtja a vizet, hogy a Jobbik 
a lehető legrosszabbul kezel-
te és kezeli a belső válságot, 
igazából meg sem kísérel-
te a párbeszédet az elégedet-
lenekkel. Vona Gábor olyan 
„vadhajtásoknak” nevezte 
azokat, akik ragaszkodtak a 
párt eredeti irányvonalához, 
amelyeket le kell nyesni. Az-
óta is ehhez tartják magukat, 
s nem hajlandók tudomásul 
venni, hogy a „néppártoso-
dásnak” titulált rapid balrato-
lódás abban a politikai közeg-
ben, amely a Jobbikot annak 
idején felfuttatta, egyszerűen 
nem értelmezhető. Az ideoló-
giailag elkötelezett jobbikosok 
annyit látnak, hogy a párt ve-

zetői egyre szorosabb szövet-
séget ápolnak azokkal a balli-
berálisokkal, akikkel szemben 
korábban a Jobbik meghatá-
rozta magát. Azokat pedig, 
akik továbbvinnék a nemze-
ti radikális eszméket, kiszo-
rítják a pártból. Meghatározó 
arcok távoznak – Volner János, 
Apáti István – a botrányok pe-
dig nem csitulnak, inkább so-
kasodnak. 

Mindez tömeges kilépések-
hez vezetett és vezet, a Jobbik-
ból távozók pedig döntő rész-
ben a Mi Hazánk Mozgalmat 
erősítik. Ebben a pártban lát-
ják, hogy megalkuvás nélkül 
tovább viszi azt az irányvo-
nalat, amelyet annak idején a 
Jobbik hirdetett (mára viszont 
teljesen megtagadni látszik), s 
talán igazi ellenzékváltó erővé 
válhat, a hiteltelen, zűrös, ve-
szekedő pártocskákkal szem-
ben. 

Belpolitikai körkép (3. rész)
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Dúró Dóra országgyűlé-
si képviselő a Mi Hazánk 
Mozgalom elnökhelyettese 
lapunknak úgy nyilatko-
zott: a Jobbik a pártsza-
kadás után kb. 130 önkor-
mányzati mandátumot 
veszített, a képviselők dön-
tő többségével kapcsolat-
ban vannak, csatlakoztak 
hozzájuk. 

A közeljövőben ez a szám 
még gyarapodni fog, illetve 
függetlenként dolgozó képvi-
selők is érdeklődnek a Mi Ha-
zánk Mozgalom iránt. 

A jelentkezők egyharmada 
volt korábban jobbikos – mint-
egy 800 ember. – A két ezres tag-
jelentkezői létszám már nagy-
jából a háromszorosát jelenti pl. 
az LMP tagságának. Rendkívül 
nagy értéknek tartom, hogy a 
Mi Hazánk Mozgalom már az 

alakulásakor olyan alternatívát 
tud jelenteni nemzeti elkötele-
zettségű honfitársainknak, ami 
arra sarkallja őket, hogy belép-
jenek egy pártba. Sok visszajel-
zésből látjuk, hogy az emberek 
valóban szükségét érzik annak, 
hogy egy hiteles és erős ellenzé-
ki párt legyen a politikai palet-
tán – hangsúlyozta Dúró Dóra. 

A politikus kiemelte: a Mi 
Hazánk szerint nemzetstraté-
giai kérdésekben nincs helye 
politikai taktikának és nem kell 
félni kimondani az igazságot 
akkor sem, ha ezért a ballibe-
rálisok megbélyegzik őket. – 
Mi a magyarság ügyei mentén 
és nem más pártok viszony-
latában szeretnénk magunkat 
meghatározni. Ha mondanom 
kell valamit, akkor talán legin-
kább a 2014-es Jobbik-prog-
ram az, amihez legközelebb 
állunk – tette hozzá a képvi-

selő, aki arról is szólt, hogy az 
EP-választáson a Mi Hazánk 
Mozgalom önálló listát fog ál-
lítani. 

–  Borsod-Abaúj-Zemplén 
me gye több szempontból is 
számíthat ránk, hiszen mi ta-
buk nélkül, valódi megoldáso-
kat kínálva beszélünk a cigány-
kérdésről is. Elkötelezettek 
vagyunk abban, hogy min-
denki a szülőföldjén boldo-
gulhasson, és a szegénységből 
való kitörés lehetősége min-

denki számára adott legyen, a 
tanulást pedig ne a pénztárca, 
hanem a szorgalom és a tudás 
határozza meg – hangoztatta 
Dúró Dóra, aki kérdésünk-
re azt is elmondta: jelenleg a 
Házszabály nem teszi lehetővé 
a közös frakció alakítását Vol-
ner Jánossal Apáti Istvánnal és 
Fülöp Erikkel, a volt jobbikos 
képviselőkkel. Értékrendi ala-
pon azonban elképzelhető az 
együttműködésük a későbbi-
ekben.

„Százas nagyságrendben vannak jelentkezők”
Folyamatos a Mi Hazánk 

Mozgalom szervezése a me-
gyében. Százas nagyságrend-
ben vannak a tagnak és szim-
patizánsnak jelentkezők a 
megye településeiről, akikkel 
folyamatosan vesszük fel a 
kapcsolatot – nyilatkozta ér-
deklődésünkre Pakusza Zol-
tán, a Mi Hazánk Mozgalom 
megyei elnöke. – Közben el-

indult az alapszervezetek 
alakulása is, eddig négy szer-
vezet alakult meg, melyből 
kettő területi alapon szerve-
ződött. 

A jelentkezők harmada 
nem a Jobbikból érkezett, ne-
kik eddig nem volt pártjuk. 
Egy-egy alpolgármesteri és 
megyei közgyűlési hely mel-
lett három önkormányzati 

hellyel is rendelke-
zünk, amelyek száma 
a közeljövőben vélhe-
tően bővülni fog. Ter-
mészetesen fontos-
nak tartjuk a jövő évi 
EP és önkormányzati 
választásokat, de még 
nincsenek hivatalos 
jelöltek – hangoztatta 
a politikus. 

Mi Hazánk Mozgalom – az ellenzékváltó erő

„Borsod-Abaúj-Zemplén megye  
számíthat ránk”

Hirdetés



Október 18-án Miskolcra érkezett a Nemzetstratégiai Kutató-
intézet által elindított vándorkiállítás-sorozat, a Kárpát-ha-
za Galéria Boldogasszony kiállítása. A tárlat megnyitóján, a 
Rákóczi-házban elhangzott: a vándorkiállítás művészi, lelki és 
szellemi kapocsként köti össze Kárpát-medencei nemzetünket.

A Boldogasszony kiállítás 
2015-ben indult el a budapesti 
Várkert Bazárból. A műveken a 
Kárpát-medence és a diaszpó-
ra ötvenöt kiemelkedő ma-
gyar művésze fotóra, vászonra, 
textilre álmodva, kőbe, fába, 
bronzba vésve világítja meg a 
Boldogasszony, azaz Szűz Má-
ria és a magyarság kapcsolatát.

Miskolc a 35. állomása a 
programsorozatnak. Szász 
Jenő, a Nemzetstratégiai Kuta-
tóintézet elnöke nyitóbeszédé-
ben úgy fogalmazott: a tárlat 
„füzérre fűzi a magyar közös-

ségeket”, megvalósítva ezzel a 
szakrális nemzetegyesítést.

Történelmi visszatekintésé-
ben az elnök kihangsúlyozta: 
a kereszténység védelme régen 
is közös európai érdek volt. – 
Az alapkérdés ugyanaz: meg-
maradunk-e őseink hitében? 
Magyarságunk a keresztény 
értékekben teljesedik ki iga-
zán – hangsúlyozta Szász Jenő. 
Mint mondta, a kárpát-me-
dencei és a nagyvilág szétszórt 
magyar közösségeihez eljuttat-
ni kívánt kiállítás-sorozat meg-
szervezésével a nemzet meg-
maradásának zálogát jelentő 

keresztény hitet és értékrendet 
kívánják felmutatni. Szeretnék 
a ma is elevenen élő, magyar 
összetartozást jelképező Má-
ria-kultusz tudatosításával a 

nemzet újraegyesítését és Isten-
hez való közeledését szolgálni.

Kriza Ákos polgármester kö-
szöntőjében úgy fogalmazott, 
keresztény európaiságunkat 
és ezeréves magyar múltun-
kat egyaránt megidézi a tár-
lat. Ezek átörökítése minden 
nemzedéknek közös feladata. 
– Ezerarcú ez a kiállítás, ahogy 
ezerarcú ez az ország, a Kár-
pát-haza is, ahonnan a kiállítás 
alkotói érkeztek – mutatott rá 
a városvezető.

Hozzátette, alkotásokba fog-
lalt gondolataik megerősítik 
ragaszkodásunkat azokhoz az 
értékeinkhez, amelyeket ma 

sajnos nagyon sokan megkér-
dőjeleznek Európában. – Ne-
künk azonban fontos, hogy 
kiálljunk keresztény értéke-
ink mellett, és a kiállítás Euró-
pát bejáró zarándoklata ehhez 
rendkívül sok erőt ad nekünk 
– hangoztatta Kriza Ákos, ki-
emelve: a kereszténység nélkül 
lehetetlen Európa jövőjéről 
őszintén beszélni. Pontosab-
ban: kereszténység nélkül Eu-
rópának nincs jövője. 

Demeter Ervin kormány-
megbízott felidézte, hogy 
Szent István király az országot 
Szűz Máriának ajánlotta fel, 
ezzel mintegy megteremtve 

a magyar állam szuverenitá-
sát is. Mint mondta, a kiállítás 
méltó helyre érkezett Miskolc-
ra, hiszen itt négy templomot 
szenteltek fel Szűz Mária tisz-
teletére. 

A kiállítást Szarvas Péter, az 
Egri Főegyházmegye Miskolci 
Esperesi Kerületének címze-
tes apátja, esperese, plébáno-
sa nyitotta meg. Mint mond-

ta, a Boldogasszony kifejezés 
nem csupán egy elnevezése égi 
édesanyánknak, Szűz Máriá-
nak, hanem mögötte ott talál-
juk mindazt, amiben megta-
lálható a boldogság forrása. A 
kiállítás november 10-éig te-
kinthető meg Miskolcon. Fő-
védnöke Áder János köztársa-
sági elnök, védnöke Ternyák 
Csaba egri érsek.

„Füzérre fűzi a magyar közösségeket” 
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Miskolcra érkezett  
a Boldogasszony kiállítás

A kiállítást Szarvas Péter címzetes apát nyitotta meg.

Szász Jenő

Kriza Ákos: „Keresztény európaiságunkat és ezeréves 
magyar múltunkat egyaránt megidézi a tárlat.”



A Művészetek Háza adott otthont hétfőn este a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) miskolci csoportja ál-
tal szervezett XIV. Miskolci Nemzeti Estélynek. Az eseményen 
megemlékeztek az 1956-os forradalom hőseiről, majd átadták a 
Kartal-Veczán díjat, melyet idén Majorosné Hortai Rita kapott.

A Kartal-Veczán elismerést 
az emberi teljesítményért ítélik 
oda, olyan miskolciaknak, akik 
kiemelkedő módon dolgoztak a 
közösségért, továbbadva keresz-
tény, nemzeti szellemiségüket. 
A díjat két Miskolchoz kötődő 
egyházi személyiségről, Kartal 
Ernő minorita tartományfőnök-
ről és Veczán Pál evangélikus es-
peresről neveztek el. A Keresz-
tény Értelmiségiek Szövetsége 
miskolci csoportjának tagjai 
minden évben olyan díjazottra 
adják a voksukat, akiket az egész 
város tisztelete övez.

A hétfői díjátadó elején az 
1956-os forradalom és szabad-
ságharc hőseire, valamint a 136 
éve október 22-én elhunyt Arany 
Jánosra emlékeztek. Szakács 

 Árpád, a Magyar Idők újságírója 
ünnepi beszédében úgy fogalma-
zott: forradalmaink, szabadság-
harcaink mindig azért törtek ki, 
hogy azok lehessünk, akik lehet-
nénk. – Időnként felcsillan a re-
mény és összegződnek a magyar 
akaratok. A magyar forradalmak 
kezdetükkor békések és vértele-
nek, hiszen nem az ellenség és a 
zsarnokság gyűlölete lendíti a lá-
bakat a menetelésre, a karokat az 
esküvésre, hanem a remény, hogy 
kiteljesíthetjük legjobb szándéka-
inkat, a tehetségünket – hangoz-
tatta az újságíró.

Mint mondta, forradalmaink-
nál a vért mindig az ellenoldal, 
az idegenség váltja ki; „a fegy-
vert a kényszer adja kezünkbe és 
a hősiesség azért válik kötelező-

vé, mert az eredeti felbuzdulás, a 
tehetség akarásának hátszele fúj 
a forradalmi tömeg zöld lóden-
gallérja alá” – idézte Csurka Ist-
ván: „Így pusztították a magyar 
értéket” című írásának gondola-
tait Szakács Árpád.

A Kartal–Veczán-díjat idén 
Majorosné Hortai Rita gyer-
mekorvosnak ítélték oda. A ki-
tüntetett Sajóládon teljesít gyer-
mek-háziorvosi szolgálatot, 
emellett különböző egészség-

fejlesztési programokat szervez. 
Három gyermeke van, fia szin-
tén az orvosi hivatást válasz-
totta. Életében az egészségügy 
mellett nagy szerepet játszik az 
irodalom, a versek szeretete. A 
2008-ban alakult Éltető Lélek 
Irodalmi Kör Egyesület alapító 
tagja, valamint tavaly óta az ál-
tala alapított Versbarátok Köré-
nek vezetője.

Az ünnepségen személyesen 
nem tudott részt venni, mert 

Böjte Csaba atya segítőjeként 
egy erdélyi misszióban fontos 
orvosi feladatot látott el. Leá-
nya, Molnárné Majoros Éva vet-
te át a díjat Veczán Pál özvegyé-
től, és Kalna Zsolttól, a Minorita 
rend tartományfőnökétől.

Molnárné Majoros Éva az ün-
nepségen felolvasta édesanyja 
köszönőbeszédét, melyben az 
kiemelte: nagy megtiszteltetés, 
hogy idén ő kapja ezt a rangos 
elismerést.  – Saját berkeimben 
mindig szerettem szervezni, 
rendezni valamit. Valami olyat, 

amivel a gyógyításon túl is adha-
tok valami többletet a környeze-
temnek – fogalmazott levelében 
Majorosné Hortai Rita. Kiemel-
te, hozzávetőleg 10-11 éve visz-
szatalált fiatalkori szenvedélyé-
hez, a szavaláshoz. Ráébredt, 
hogy ez az az eszköz, mellyel 
megvallhatja hitét, hazája iránti 
elkötelezettségét, és talán irányt 
mutathat hallgatóinak.

A rendezvény második felé-
ben a marosvásárhelyi Hargita 
Népi Együttes műsorát láthat-
ták a jelenlévők. 

A Miskolci Egyetem dísz-
aulájában, október 19-én 
ünnepi szenátusülésen em-
lékeztek 1956 eseményeire. 
A koszorúzással egybekötött 
megemlékezésen jelen vol-
tak olyan egykori hallgatók 
is, akik részesei voltak a kora-
beli eseményeknek, amelyek-
ben a Miskolci Egyetem ko-
moly szerepet játszott. 

A korabeli felvételeket is 
tartalmazó vetítés előtt klasz-
szikus balett-táncelemekkel 
vegyített néptáncot láthatott 
a közönség, Wass Albert-vers-

idézetet hallhattak énekes 
betétekkel tarkítva. A műsor 
után Jakab Nóra oktatásfej-
lesztési és minőségbiztosítá-
sért felelős rektorhelyettes üd-
vözölte a jelenlévőket, s külön  
az ’56-os eseményeket is átélő 
egykori diákokat.

Az ünnepség után a részt-
vevők felkeresték az ’56-os 
emlékhelyeket – az emlék-
parkot, az I-es előadótermet, 
a Szalay-domborművet, az 
E/I-es kollégiumot –, ahol 
koszorúkat és virágokat he-
lyeztek el. 
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„1956 ereje most  
is érezhető”

Október 6-án az aradi vérta-
núkra emlékeztünk, október 23-
án pedig az 1956-os forradalom 
hőseire, áldozataira. Szobrok, 
emlékművek, emléktáblák – el 
nem múló magyar szabadság-
vágy, derékba tört magyar éle-
tek, kihunyt, széttiport álmok. 

Koszorúk, virágok, főhajtá-
sok – egy-egy elhullajtott könny-
csepp. A megemlékezéseken óha-
tatlanul eszünkbe jut, mennyi 
mindent gyászolhatunk mi, ma-
gyarok, aztán pedig az is, milyen 
sokkal tartozik nekünk a nagy-
betűs, művelt Nyugat. Amelyik 
cserében körülbelül annyiszor 
árult el, hagyott cserben min-
ket, ahányszor erre lehetősége 
volt. Visszamehetünk ennek bi-
zonyítására akár a török időkig, 
vagy éppen Trianonig, 1945-ig, 
1956-ig. Mindig gondolkodás 
nélkül odadobták a magyarokat 
a hódító birodalmaknak, ha úgy 
hozta a sors, illetve a történelem. 
Mindig magunkra hagytak a 
harcainkban, amelyekkel Euró-
pát, illetve a manapság oly sok-
szor hangoztatott európai esz-
ményt is védtük. 

Azért jutott eszembe mind-
ez, mert a többszólamú, ellen-
zéki retorikában lassan szinte 
már  kizárólagossá válik az ál-
landó „Európázás” (na jó nyu-
godjon meg mindenki: azért a 
régi, megszokott „oktatásegész-
ségügyet” sem hanyagolják). 
Európai szempontból újabban 
az a fő ellenzéki csapásirány, 
milyen hatalmas pénzügyi for-
rásokat kapunk mi a drága jó, 
nagylelkű EU-tól, ami termé-
szetesen úgy ellopódik, ahogy 
van. A nagy ellopódás közben 
azonban ezek az EU-s források 
valahogy mégis pörgetni tudják 
a magyar gazdaságot, mert a 
másik ellenzéki retorika szerint 
viszont a magyar gazdaság fej-
lődése kizárólag az uniós forrá-
soknak köszönhető. (Úgy, hogy 
az közben még el is lopódik!). 
Erre varrjon gombot valaki. 

Na majd Hadházy Don Qui-
jote, akire mindig lehet számí-
tani, ha egy kis bajkeverésről 

van szó. Hadházy Ákos, miután 
mondhatni, kiütéses győzelmet 
aratott saját pártján, az LMP-n 
(rajta meg ezen okból Sallai R. 
Benedek) újabban az Európai 
Ügyészségben vélte megtalálni 
az életcélját. Egymillió aláírást 
szeretne összeszedni annak ér-
dekében, hogy az ország csatla-
kozzon ehhez a szervezethez.

Kezdjük azzal, hogy ha tény-
leg csak nagylelkű, uniós pénza-
dományokról lenne szó, akkor 

is fizethetne pár száz évig Euró-
pa nyugati fele, hogy mindent 
jóvá tegyen, kiegyenlítsen velünk 
szemben. Azt is tudjuk viszont: a 
történelem során soha nem volt 
jellemző, hogy bármit is kaptunk 
volna onnan. (Inkább elvettek – 
pl. az ország kétharmadát.) 

Épp most történt, október 23-
án, nemzeti ünnepünk örömé-
re, hogy Jean-Claude Juncker, 
az Európai Bizottság elnöke Er-
dély és Románia egyesítésének 
századik évfordulója kapcsán 
arról beszélt az Európai Par-
lamentben, hogy ez nem csak 
egy román, hanem egy európai 
ünnep is, és nem csak a román, 
hanem az európai történe-
lemnek is nagyszerű pillanata. 
(Hogy tudniillik elvették Erdélyt 
tőlünk, magyaroktól – Sz. S.) 
Ez volt az a pont, amikor még 
a hazai balliberális ellenzéki 
kommunikáció is érzékelhető-
en lefagyott egy pillanatra, mi-
vel erre egyrészt egyáltalán nem 
volt finomhangolva és felkészít-
ve, másrészt pedig ők is tudják, 
hogy ez körülbelül menthetet-
len. Természetesen már meg-
indult a szórványos magyaráz-
kodás, de még mindig elég ad 
hoc módon – egymás között 
bizonyára megy az átkozódás, 
hogy ez a piás vén hülye így el-
szólta magát, ráadásul pont az 
EP-kampányban. 

Szoktunk értekezni róla eze-
ken a hasábokon, hogy a hát-

térhatalom nagyon hosszú 
távra tervez, és velünk, magya-
rokkal kapcsolatos politikája 
is állandó, Trianontól, illetve 
sokkal régebbtől kezdve. Mind-
ez természetesen az összeeskü-
vés-elméletek kategóriájába so-
rolandó, arra viszont kíváncsi 
lennék, ezek után is fenntart-
ja-e a hazai ellenzék az egyik 
fő mantráját: nevezetesen azt, 
hogy a brüsszeli vezetésnek 
egyáltalán nem a magyarok-

kal, csupán a jelenlegi magyar 
kormánnyal van baja? Akkor 
így volt ez száz évvel ezelőtt 
is? Netán már Erdély (Junc-
ker szerint „európai ünnep-
nek” minősülő) elcsatolásával 
is a majdani, száz évvel későb-
bi Orbán-kormányon akartak 
bosszút állni, nem pedig a ma-
gyarokon? International mob.

Néhány „nemzetközi ügyinté-
zőtől” anno – riporton kívül - so-
kat hallottam arról, hogy az EU 
irányító testületei jelen formá-
jukban a nemzetközi bankok, 
multinacionális vállalatok alkot-
ta érdekkör („háttérhatalom”) 
kijáró szerveiként működnek, és 
elsősorban ezek érdekeit szolgál-
ta az unió bővítése is. (Új piacok, 
olcsó munkaerő, stb.)

A magyar ipar, közüzemi szol-
gáltatók kiárusítása már a rend-
szerváltozás után megkezdődött, 
uniós csatlakozásunk ezt csak 
betetőzte. Ekkortól el kellett fo-
gadnunk olyan szabályozáso-
kat, amelyek további versenyhát-
rányba sodorták a még talpon 
maradt hazai kereskedőket, szol-
gáltatókat a multinacionális há-
lózatokkal szemben. Közben mi 
lettünk Nyugat-Európa élelmi-
szer-hulladéklerakója, az Eu-
rópai Bizottságnál van a ma-
gyar-szlovák előterjesztés, amely 
vizsgálatokkal igazolja, hogy 
ugyanazon márkákból, mennyi-
vel silányabb minőségű árukat 
szállítanak ide a multik, mint a 

nyugati országokba. (Egyébként 
vizsgálatok nélkül láthatja min-
denki, miket csináltak a régi ked-
venceinkből. A lecsókolbásznak 
csúfolt terméket például lassan 
már baltával kell belevágni a 
paprikás krumpliba, olyan sok 
benne az adalékanyag.) 

A világon nincs annyi pénz, 
amennyi profitot kivittek már 
innen a nemzetközi hálózatok, 
és nyilván azt szeretnék, ha az 
uniós felzárkóztató forrásokat 
is leginkább náluk költenénk 
el. Az Európai Ügyészség je-
len formájában semmi másról 
nem szól, mint a multinacio-
nális hálózatok érdekeinek a 
védelméről, a nemzeti szuve-
renitás gyengítéséről. Ez lenne 
az a bunkósbot, amellyel bár-
mikor lesújthatnának a kor-
látlan globalizációval szemben 
álló országokra, politikusokra, 
a bevándorlás ellenzőire. 

Az Orbán-kormány látha-
tóan eredményes lépéseket tesz 
az elkótyavetyélt nemzeti va-
gyon visszaszerzésére, a hazai 
tőkésosztály megerősítésére, az 
ipar felélesztésére – egyszóval 
a kiszolgáltatottságunk enyhí-
tésére. Ez pedig élesen szembe-
megy a multik érdekeivel, ezért 
találták ki, a nyomják még a 
vízcsapból is a „korrupció” va-
rázsszót, ami ellen harcba kell 
küldeni az Európai Ügyészsé-
get. (Korrupt természetesen az 
ő szempontjukból csakis hazai 
vállalkozó, cég, stb. lehet, ezeket 
kell gyengíteni. Multik, brüssze-
li politikusok esetében ilyen még 
csak fel sem merülhet!)

Ami igazán megdöbbentő, 
hogy mindig akadtak és akad-
nak olyan gyászmagyarok a 
történelemben, akik nyíltan, 
majdhogynem büszkén oda-
állnak az idegen érdekek mellé, 
a nemzetivel szemben. Mindig 
van, aki ennyi történelmi ta-
nulság után is „idegeneket hív, 
magyarok ellen segítségül”.

A lyukas zászló azonban 
ma is azt üzeni, mint 62 évvel 
ezelőtt: nem győzhetnek! 

SZEPESI SÁNDOR

HATÁROK NÉLKÜL?

A szerkesztőtől

XIV. Miskolci Nemzeti Estély  
és Kartal-Veczán-díjátadó 

„Időnként felcsillan a remény és összegződnek a magyar akaratok”
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Szakács Árpád mondott ünnepi beszédet.



Az idei tanévtől 12 diósgyőri 
intézményben 3000 gyermek 
részvételével indul el a Ma-
gyar Dietetikusok Országos 
Szövetségének programja a 
GYERE – azaz a Gyermekek 
Egészsége Program - a gyer-
mekkori túlsúly és elhízás 
visszaszorításáért.

A gyermekkori elhízás te-
kintetében 2010 óta javult a 
helyzet, de még mindig min-
den negyedik magyar gyerek 
túlsúlyos vagy elhízott – derül 
ki az Országos Gyógyszerésze-
ti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet és a Magyar Diáksport 
Szövetség adataiból. Az idei 
tanévtől, Dunaharaszti és Sze-
rencs után Miskolc is csatlako-
zott a GYERE Programhoz: 12 
diósgyőri intézményben 3000 
gyermek részvételével indul el 
az akció, a városi önkormány-
zat, és a Nestlé az Egészsége-
sebb Gyerekekért Program fi-
nanszírozásában.

A hároméves szakmai pro-
jekt során a dietetikus szak-
emberek főként az egészséges 
táplálkozással és az aktív élet-
móddal kapcsolatos hétköz-
napi normák és szabályok ki-
alakításához, valamint azok 
elsajátításához segítik hozzá a 
diósgyőri gyermekeket és raj-
tuk keresztül a családokat is.

– Hazánkban elsőként Du-
naharasztiban valósult meg a 
program, ami három év alatt 

összességében 7 százalékkal 
csökkentette a súlyfelesleggel 
élő gyermekek arányát a tele-
pülésen – emelte ki Kubányi 
Jolán, a Magyar Dietetikusok 
Országos Szövetségének elnö-
ke, a program csütörtöki sajtó-
tájékoztatóján. Mint mondta, 
nagyon fontosnak tartja, hogy 
újabb helyszínen találtak be-
fogadó önkormányzatot és in-
tézményeket szemléletformáló 
programjukhoz, hiszen ezek a 
gyerekek egyszer felnőnek és 
nem mindegy, milyen táplál-
kozási szokásokat alakítanak 
ki. A diósgyőri gyermekek 3 
év alatt több mint 500 foglal-
kozáson vesznek majd részt, 
koruknak megfelelő módokon 
sajátíthatják el az egészséges 
táplálkozás alapjait. 

A Miskolci Egészségfejlesz-
tési Intézet főigazgatója, Papp 
Csaba kihangsúlyozta, a vá-
ros számára kiemelten fon-
tos, hogy a miskolci gyerekek 
egészséges felnőttekké válja-
nak. – Az egészségfejlesztési 
intézet is ezért dolgozik, öt-
vözve a háziorvosi, a gyer-

mek-háziorvosi, a védőnői, az 
iskolavédőnői, a fogászati, és 
a gyermekfogászati területet – 
húzta alá a főigazgató hozzáté-
ve: elindítottak egy gyermek-
programot is, ami egyedülálló 
az országban.

Az Egészségügyért Felelős 
Államtitkárság főosztályve-
zető-helyettese, Bíró Krisztina 
kiemelte, az elhízás az egész 
világon, így Magyarországon 
is probléma, de a kormány 
több programmal is igyekszik 
a gyerekek egészségfejleszté-
séért tenni. Mint fogalmazott, 
a kezelésről és a gyógyításról 
a prevencióra, a megelőzésre 
próbálják helyezni a hangsúlyt. 
Noszek Péter, a Nestlé Hungária 
Kft. ügyvezető igazgatója úgy 
fogalmazott, cégük a termelés 
mellett elkötelezett a helyi kö-
zösségek iránt, ezért fontos fel-
adatának tekinti a városban élő 
gyerekek egészségének meg-
óvását is.

A hároméves egészségfej-
lesztő projektben három gim-
názium, négy óvoda és öt álta-
lános iskola vesz részt. 

Az AVALON Center Kft. 
(1057 Budapest, Károly körút 1. 
½. sz.) részére a Miskolc, 2413 
hrsz. alatti ingatlanon terve-
zett AVALON Business Center 
megvalósításához kiadott BO-
08/KT/07562-82/2018. számú 
környezetvédelmi engedélyt 
a területi környezetvédelmi 
hatóság (B-A-Z. Megyei Kor-
mányhivatal Miskolci Járási 

Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 
- 3530 Miskolc, Mindszent 
tér 4.) a fellebbezés igazgatási 
szolgáltatási díjára vonatkozó 
tájékoztató felsorolást illetően 
kiegészítette. 

A határozat teljes szövege – 
előzetes egyeztetést követően 
– 2018. november 8-ig meg-
tekinthető a B.-A.-Z. Megyei 

Kormányhivatal Miskolc Já-
rási Hivatal Környezetvé-
delmi és Természetvédelmi 
Főosztályán (Miskolc, Mind-
szent tér 4. sz.), valamint 
Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának 
Építési és Környezetvédelmi 
Osztályán (Miskolc, Város-
ház tér 8. sz.) ügyfélfogadási 
időben.

Idén első alkalommal hirde-
ti meg az Adventi kórusver-
senyt Miskolc város önkor-
mányzata és a Zenével az 
Ifjú Tehetségekért Alapít-
vány. Nevezni november 10-
éig lehet, a nyertesek a Szent 
István téren léphetnek fel 
karácsony előtt.

A zsűri rangos szakértőkből 
áll, velük beszélgettünk szer-
dán délelőtt. Mócz Ferenc, a 
szervező Zenével az Ifjú Te-
hetségekért Alapítvány kurá-
tora és az Egressy Béni-Erkel 
Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola nyugalmazott igazga-
tója a tiszta éneklést tartja a 
legfontosabbnak. – Zsűritag-
ként is erre figyelek majd el-
sősorban. Miskolcon nagyon 
gazdag a zenei élet, sok felnőtt 
és iskolai valamint színvona-
las egyházi kórus működik, 
várjuk őket a megmérettetés-
re. Jött kérés Miskolc határain 
túlról is, hogy vidéki kórusok 
is részt vehessenek a verse-
nyen - nagyon örülünk, hogy 
ilyen nagy az érdeklődés a 
program iránt. Nem csoda, hi-
szen Miskolc legszebb terén, a 

Szent István téren énekelhet-
nek majd a győztesek decem-
ber 23-án – mondta Mócz Fe-
renc. 

A zsűri nem várja el, hogy 
minden nevező új dalokat ta-
nuljon be erre az alkalomra. 
Bíznak benne, hogy a kóru-
soknak eleve vannak adventi 
dalaik, ezek közül válogathat-
nak majd a versenyre. Szászné 
Pónuzs Krisztina úgy nyilatko-
zott, új partnereket is lát a ver-
seny adta lehetőségekben. – A 
Miskolci Szimfonikus Zenekar 
nagyon benne van a miskolci 
kóruséletben, évente két-há-
rom alkalommal is lehetősé-
get biztosítunk a megjelenés-
re énekkaroknak – mondta a 
szimfonikusok igazgatója. – 
Programsorozatunkra pozitív 
visszajelzések érkeznek. Nem 
tartom kizártnak, hogy új fel-
lépő kórusokat ismerhetünk 
meg majd a verseny alatt Szí-
vesen gazdagítanánk velük a 
repertoárunkat - emelte ki.

Zsűritag lesz Fehér János is, 
a Filharmónia Magyarország 
miskolci régióvezetője is, aki 
belülről ismeri a kórusok éle-
tét. – Nagy közösségi ereje van, 

emelkedett a légkör, tölteke-
zik az ember lelke. Már tudo-
mányosan is bebizonyították, 
hogy nagyobb az agyi kapacitá-
suk azoknak, akik zenét tanul-
nak. Ez a verseny azért jött létre, 
hogy nevelje az ifjúságot, s azok 
is kedvet kapjanak kórusban 
énekelni, kórust alakítani, akik 
eddig nem tették ezt, de tehet-
ségük van hozzá. Szeretnénk 
megismerni a környékbeli kó-
rusokat is, és kinevelni a jövő 

hangversenyeinek közönségét 
– hangsúlyozta Fehér János. 
 Fekete Ágnes, a Zenével az Ifjú 

Tehetségekért Alapítvány el-
nöke arról szólt, hogy jótékony 
célra ajánlják fel a nevezésből 

befolyt összeget. – Az alapít-
vány ezzel a Koraszülött-Újszü-
löttpatológiai osztályt és dolgo-
zóit, valamint a koraszülöttek és 
újszülöttek szállítását, mentését 
végző Segíts Élni Alapítványt 
támogatja majd, műszerekkel, 
eszközökkel, oktatási hozzá-
járulással. A kórusok, tagjaik 
életkora szerint három kategó-

riában nevezhetnek, így három 
győztes lép majd fel a gálán két 
ismert énekessel: Jancsó Dórá-
val és Cselepák Balázzsal.

A versenykiírást elküldték a 
miskolci iskolákba és a helyi 
felnőtt kórusokhoz is. Továb-
bi részletek hírportálunkon, a 
minap.hu-n ahonnan a jelent-
kezési lap is letölthető.
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Összefogás az egészségért, az elhízás ellen

GYERE Diósgyőr: 3000 gyermek 
részvételével

Avalon Business Center

ADVENTI KÓRUSVERSENY – A ZSŰRITAGOKKAL BESZÉLGETTÜNK

„Emelkedett a légkör, töltekezik az ember lelke”

Október 28-án, vasárnap 
17.00 órától a Miskolc 
Televízió Hívőszó című 
műsorában az Alsóváro-
si Református Templom-
ból közvetítik a 10 órától 
kezdődő istentiszteletet, 
felvételről. Igét hirdet: 
Orosz István református 
lelkész. 

Az Avas-déli jezsuita 
templomban október 28-án 
és november 4-én 16 órá-
tól mocorgós misét tarta-
nak a kisgyermekes csalá-
dok részére a kápolnában. 
A jövőben pedig a hónap 
első vasárnapjain lesz a leg-
kisebbeknek szentmise. A 
Miskolci Nagycsaládosok 
Egyesülete minikonferen-
ciát rendez „Édesanya és a 
küldetés” címmel október 
27-én, 17 órától a görögka-
tolikus püspöki székházban, 
Szeles u. 59. Makkai László 
egyetemi lelkész előadásá-
nak címe: Krízisforrások a 
nagycsaládok életében. 

Vasárnap, 28-án a mino-
rita templomban a 18 órai 
szentmisét Kelemen Didák 
boldoggáavatásáért mu-
tatják be. November 1-jén, 
Mindenszentek ünnepén és 
2-án, halottak napján min-
den templomban és temető-
ben a helyben meghirdetett 

időpontokban tartják a szer-
tartásokat.

A Szentpéteri kapui teme-
tőben a római katolikus szer-
tartás november 1-jén 13 
órakor kezdődik.

Temetői nyitvatartás:
Szentpéteri kapui, vasgyá-

ri, perecesi, ómassai, hámori, 
lyukói, bükkszentlászlói: ok-
tóber 29. (hétfő): 8-tól 17 órá-
ig. Október 30-31. (kedd, szer-
da): 8-tól 21 óráig. November 
1. (csütörtök): 8-tól 21 óráig. 
November 2. (péntek): 8-tól 
17 óráig látogathatók.

A Hősök temetője: októ-
ber 29. (hétfő): 8-tól 17 óráig. 
Október 30 - 31.(kedd, szer-
da): 8-tól 21 óráig. November 
1. (csütörtök) 8-tól 21 óráig. 
November 2. (péntek) 8-tól 
17 óráig látogatható.

Imaliturgiák időpontjai 
november 1-jén:

Szentpéteri kapui temető 
nagyravatalozójában: Római 
katolikus: 13 óra, Tóth Béla 
plébános. Evangélikus: 14 
óra, Sándor Frigyes esperes. 
Református: 15 óra, Gecse 
Attila lelkipásztor. Polgári: 
16 óra, Pásztor Mária polgá-
ri szónok.

Vasgyári temetőben: pol-
gári: 11 óra, Pásztor Má-

ria polgári szónok. Római 
katolikus: 12 óra, Ócsai J. 
Barnabás lelkész. Reformá-
tus: 13 óra, Antal Mariann 
lelkipásztor. Görög kato-
likus:14 óra, Papp András 
parókus.

Behajtás és parkolás a 
Szentpéteri kapui teme-
tőnél: 

Október 30. (kedd): min-
den gépjármű számára sza-
bad a behajthatás a teme-
tő területére. Október 31. 
(szerda): csak a mozgássé-
rült kártyával rendelkező 
gépjármű tulajdonosok hajt-
hatnak be a temető területé-
re. November 1. (csütörtök): 
tilos gépjárművel behajta-
ni a temetőbe. November 2. 
(pénteken): általános rend 
szerint, a mozgássérült kár-
tyával rendelkező gépjármű 
tulajdonosok behajthatnak, 
a többiek díjfizetés ellené-
ben. Parkolás: a temető sa-
ját parkolójában, valamint a 
környéken lévő nagyáruhá-
zak parkolóiban.

A Szentpéteri kapui teme-
tő bejáratánál 2018. október 
20. és november 4. között, 
a temető nyitvatartási ideje 
alatt nyolc, virágot és kegye-
leti tárgyakat árusító pavilon 
üzemel.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Mi köti össze a horvát szí-
nésznőt és az alpolgármes-
tert a szerb ornitológussal és 
a kováccsal? 

A választ megtudhatjuk az 
ulmi Dunai Sváb Múzeum 

(Donauschwäbisches Zentral-
museum) tulajdonát képező 
fotókiállításon, amelyet Pfli-
egler Péter, Miskolc Megyei 
Jogú Város alpolgármestere 
nyit meg  2018. október 29-én, 

(hétfőn) 13 órakor a polgár-
mesteri hivatal aulájában. 

A rendezvényre minden 
érdeklődőt szeretettel vár a 
Miskolci Német Nemzetiségi 
Önkormányzat.

Német nemzetiségi kiállítás

Fehér János

Mócz Ferenc, Szászné Pónuzs Krisztina,  Fekete Ágnes



Idén is tömegeket vonzott a 
Miskolci Barátság Maraton 
nemzetközi utcai futófesztivál, 
amely kiváló megmérettetési 
lehetőséget kínált múlt vasár
nap amatőr és profi sport
emberek, családok, iskolai 
csoportok, baráti társaságok 
számára.

A rendező Miskolc Egészséges 
Ifjúságáért Alapítvány és a társ-
rendező Marathon Club SE sor-
rendben 17. alkalommal hívta 
életre az erőpróbát, a kezdemé-
nyezés a Miskolci Egyetemről 

indult, 2002-ben. Ez volt a hato-
dik alkalom, hogy a belvárosban 
rendezték meg a futóversenyt, a 
hazai és külföldi résztvevők egy 
5,25 km-es körpályán búcsúz-
tathatták az idei futószezont.

A Németh Csaba ultrafutó se-
gítségével meghatározott ver-
senyútvonalat úgy alakították 
ki, hogy Miskolc szépségei is 
láthatóvá váljanak a maratoni 
futók számára. Nincs ugyan-
is hiány külföldi érdeklődők-
ből, képviseltette már magát a 
maratonon Algéria, az Ameri-
kai Egyesült Államok, Brazília, 

Irán, Marokkó, Kazahsztán, és 
Szlovákia – idén pedig újabb két 
nemzet: Dél-Afrika és Francia-
ország képviselőit is üdvözöl-
hették a szervezők.

A jó ügy, a mozgás népszerű-
sítése mellé sok ismert ember, 
gazdálkodó szervezett odaállt. 
Az indulók között volt Kiss Já-
nos Miskolc alpolgármestere, 
több önkormányzati képvise-
lő és dolgozó. A megyei ren-
dőr-főkapitányság mintegy 40 
fővel képviseltette magát. Idén 
hivatalosan is a Joyson Safety 
Systems (egykori Takata) lett a 
névadó főtámogatója a félmara-
toni versenyszámnak. Ez a fu-

tam része az idén indított új so-
rozatnak, mely október elejétől 
a névadó főtámogató jóvoltából 
az MC JOYSON Félmaraton 
Tour nevet viseli.

Itt volt a kezdőakciója a Csa-
nyikban létesítendő kültéri 
kondipark létrehozására irá-
nyuló akciónak is, melynek ke-
retében 17 futónagykövet fut és 
kampányol majd az elkövetke-
ző egy hónapban. A Barátság 
Maratonon a futónagykövetek 
egy része, a kampány egyenpó-
lójában, kötéllel összekötve tel-
jesítette a minimaratoni távot, 
ezzel is jelképezve a társadalmi 
összefogást. 

Sport Miskolci Napló8
Miskolci Barátság Maraton 

A BMH Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
347 településén látja el a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási feladatokat. 

A közszolgáltatás során az alábbi hulladékok a szolgáltatá-
si terület valamennyi településén házhoz menő rendszerben 
kerülnek elszállításra a lakosságtól:
l vegyes (kommunális) hulladék,
l  szelektív hulladék (csomagolási hulladékok:  

fém, papír, műanyag),
l üveghulladék,
l zöldhulladék.

TUDTA?
A BMH Nonprofit Kft. INGYENESEN biztosítja a lakos-

ság számára a szelektív-, üveg- és a zöldhulladék gyűj-
téséhez szükséges „BMH NONPROFIT KFT.” felirattal 
ellátott gyűjtőzsákokat.

A gyűjtőzsákokat kérheti:
l ügyfélszolgálati irodáinkban
l  vagy a hulladékszállítást végző  

kollégáinktól.

Kollégáink a gyűjtési napon az ingatlan elé kihelyezett 
megtelt gyűjtőzsákok helyett azonos számú zsákot tesznek 
az ingatlan postaládájába vagy kerítésére, ezáltal a zsákok 
pótlása folyamatos. 

BMH Nonprofit Kft. 
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583
Telefon: 06 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu

Környezettudatosan a BMH Nonprofit Kft.-vel

Hirdetés

Fordított az Újpest
Az OTP Bank Liga 11. for-

dulójában a DVTK az Újpest 
ellen játszott. Az első félidő-
ben egy diósgyőri kapufa, és 
egy elmaradt büntető jelen-
tette a legfőbb eseményeket. 
A második félidőben Márk-
várt Dávid góljával a DVTK 
szerzett vezetést, azonban a 
vendégek egy szerencsés és 
egy egyéni hibát követő gól-
lal megfordították az ered-
ményt. (DVTK – Újpest 1-2 
(0-0))

Erős a mezőny  
a Maciknak

Október 21-én, a HC Košice 
otthonában játszott Tipsport 
Liga mérkőzést a DVTK Je-
gesmedvék csapata. Az első 
harmadban mindkét gárda 
egyszer talált be a kapuba, 
majd a mérkőzés hajrájában 
Vas János révén megszerezte 
a vezetést a miskolci együttes, 
de a kassaiak előbb Suja gól-
jával egyenlítettek, az utolsó 
percben pedig kétszer is be-
találtak, így megnyerték a ta-
lálkozót. (HC Košice - DVTK 
Jegesmedvék 4-2) Két nappal 
később a DVTK Jegesmed-
vék egy pontot szerzett a lis-
tavezető HKM Zvolen ottho-

nában. A keddi mérkőzésen 
Kulmala szerezte meg a ve-
zetést a miskolciaknak, majd 
Andrisík egyenlített a máso-
dik harmadban. A rendes já-
tékidőben nem született több 
gól, így következett a hosz-
szabbítás, amiben Vandane 
emberelőnyös találata dön-
tötte el a plusz egy pont sor-
sát. (HKM Zvolen – DVTK Je-
gesmedvék 2-1)

A lányok jól teljesítenek
Október 20-án a PEAC 

vendégeként lépett pályára 
az Aluinvent DVTK az NB 
I. A-csoportjának 4. forduló-
jában. A piros-fehér lányok 
végig koncentrálva, az első és 
a harmadik negyedben mu-
tatott remek játékuknak kö-
szönhetően megérdemelten 
győztek. (PEAC Pécs – Alu-
invent DVTK 77-82) Október 
24-én hazai környezetben 
mutatkozott be az Aluinvent 
DVTK csapata, az Európa 
Kupa idei sorozatában. Ellen-
felük, a cseh KP Brno gárdája 
volt, jó mérkőzést játszottak, 
de a diósgyőri lányok győzel-
me itt sem forgott veszélyben. 
(Aluinvent DVTK – KP Brno 
77-59)

FORRÁS: DVTK.EU

DVTK-hírek, 
eredmények
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POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA
Miskolctól csak 16 kilométerre

www.poroszkai.hu
facebook: Poroszkai Étterem – Pizzéria

Gesztely, Petőfi utca 11. 
Tel.: (46) 450 061, (30) 945 1329

Apróhirdetés
Bolti eladót keresek! Regisztrált álláske-
resők előnyben. Érdeklődni:30/935-1963 
telefonon lehet.
Miskolcon megkímélt, elegáns nappali és 
hálószoba bútor továbbá antik szalongar-
nitúra sürgősen, áron alul eladó. Ugyanott 
olcsó szekrénysor asztallal és székekkel el-
adó. Tel.: 46/362-794; 20/229-8712.
Kárpittisztítás! Minden típusú bútorkár-
pit helyszíni tisztítása gyors száradási idő-

vel. Ülőgarnitúrák, ágyak, kanapék, szé-
kek, és mindennemű kárpitozott felület 
azonnali tisztítása garanciával. Tel.: 70/320-
3483, www.tisztitomiskolc.hu.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 65 900 
Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium), garázskapuk cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolás-
technikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.
hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 
óráig.

Ingyenes kezdő és haladó számítógépes 
tanfolyam indul hétköznap délután Miskol-
con! Felső korhatár 65 év. Információ, és je-
lentkezés a 06-46/742-485-ös telefonszá-
mon. Hétfőtől péntekig 10.00-18.00 óráig. 
Pannon Educatio Kft. E-001594/2017.
Akciós angol és német nyelvtanfolyam 
indul, 60 x 45 perces képzés, most csak 45 
000 Ft. Az órákat hétköznap délután Mis-
kolcon tartjuk. Információ, és jelentkezés a 
06-46/742-485-ös telefonszámon. Hétfőtől 
péntekig 10,00-18,00 óráig. Pannon Educa-
tio Kft. E-001594/2017.

Apróhirdetés
KARATE GÖRÖMBÖLYÖN 2018. 09. 
17-től minden hétfőn és csütörtökön 
18 órától a Görömbölyi Művelődé-
si Házban. Négy éves kortól, kezdő-
ket és haladókat egyaránt várunk. Tel.: 
06-20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot és korábban ács mellett dolgo-
zó segédmunkást keresek Miskolc és 
környékére, nem csak tetőn végzen-
dő 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. 10. 20-tól 2018. 11. 02-ig 

Fa Deo, 150 ml, férfi, női, 3326 Ft/l 499 Ft

Fa szappan, 100 g, 1490 Ft/kg 149 Ft

Clin ablaktisztító, pumpás, 500 ml, 878 Ft/l 439 Ft

Szavó penészeltávolító, 500 ml, 2398 Ft/l 1199 Ft

Air Wick freshmatic készülék,  

  ut., 250 ml, 3996 Ft/l 999 Ft

Tiret lefolyótisztító gél, 1 l 599 Ft

Domestos power 5, WC ill. kpl. 5 db/cs 299 Ft/db 1499 Ft

Quanto textil öblítő, 2 l, 390 Ft/l 779 Ft

Dósia mosópor, 1,4 kg, 499 Ft/kg 699 Ft 

Vanish folteltávolító+fehérítő por, 2 l+665 g 2999 Ft

Lenor öblítő, duo pack, 2x1360 ml 1399 Ft

Cif folyékony súroló, 500 ml, 998 Ft/l 499 Ft

Perlux folteltávolító, 1 l  449 Ft

Felmosó garnitúra (vödör, csavaró, nyél, felm. fej) 899 Ft

A hulladékudvarok  
nyitvatartási rendje  
munkaszüneti napokon
A MiReHu Nonprofit Kft. – mint a regionális hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltató alvállalkozója –, ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 
hogy az üzemeltetésében lévő Miskolc Bogáncs úti, József Attila úti és a 
Lorántffy Zsuzsanna úti valamint a Nyékládháza 0217/21 hrsz. alatti hulla-
dékudvarok nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

Miskolci hulladékudvarok nyitvatartása:
2018. november 1. csütörtök   ZÁRVA
2018. november 2. péntek  ZÁRVA
2018. november 3. szombat   NYITVA  08.00-16.00

Nyékládházi hulladékudvar nyitvatartása:
2018. november 1. csütörtök   ZÁRVA
2018. november 2. péntek  ZÁRVA
2018. november 3. szombat   NYITVA  08.00-16.00

EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
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Az országban a kilencedik, Miskolcon pedig az első DiVino Borbár nyílt meg a napokban, 
a város éjszakai életének központjában, a Szinva teraszon. Az Avalon Park legújabb „gyer-
meke” a különleges borok, és – az Avalontól már megszokott – alapanyag-centrikus falatkák 
társaságában várja a miskolci borkedvelőket.

A DiVino Borbár most már 
az ország kielnc pontján kínálja 
a Junibor Egyesület nedűit. Mi 
pedig azzal, hogy hivatalosan is 
átvágták a miskolci DiVino sza-
lagját, mostantól egy újabb han-
gulatos, nívós, bor-centrikus 
helyen szórakozhatunk a belvá-
rosban.

– Azért választottuk ezt az 
üzlethelyiséget – magyarázta 
Bajusz Gergely, az Avalon Park 
gasztronómiai igazgatója –, 
mert minden DiVinonak van 
egy kis jellegzetessége. A Szinva 
pataknak és a Szinva terasznak 
köszönhetően, ennek a vendég-
látóhelynek is van egy sajátos 
miliője. Borral a kézben néze-

gethetjük akár a Szinvát, akár 
a lakatokat, nem feltétlenül van 
szükségünk asztalokra és szé-
kekre – tette hozzá.

Ha megnézzük a DiVino Mis-
kolc logóját, egyértelművé válik, 
hogy a tulajdonosok a szívükön 
viselik a város sorsát, és minden 
erejükkel azon vannak, hogy az 
ország más pontjaira is eljus-
son Miskolc jó híre. – Legfőbb 
célunk, hogy olyan kép alakul-
jon ki az ide látogatókban, mely 
szerint Miskolc egy fejlődő vá-
ros – ezt már Németh Ádám, a 
DiVino Miskolc üzletvezetője 
mondta kiemelve: szeretnének 
egy olyan igényes szórakozóhe-
lyet létrehozni Miskolcon, ahol a 

18 évestől a 99 évesig mindenki 
jól érezheti magát.

Az Avalon Park legújabb be-
ruházása nagyon határozott 
és gyors döntéssel született: 60 
nap alatt készült el a Szinva te-
rasz legújabb borbárja. A DiVi-
no kereste meg az Avalont, hogy 
szeretnének Miskolcon is nyitni 
egy borpontot és szeretnék, ha 
az Avalon venné ezt a projektet a 
szárnyai alá. – Egy igazán minő-
ségi helyet szeretnénk Miskolc 
belvárosi életében felmutatni. 
Bizonyítva, hogy megfelelő alá-
zattal és energiával olyan szín-
vonalas vendéglátó-egységekett 
lehet létrehozni, amelyeken ke-
resztül mind a helyieknek, mind 

az ide érkezőknek fel tudunk 
mutatni valami különlegességet 
– hangoztatta Bajusz Gergely. – 
A mi kis városunk a szívünkben 
van, és szeretnénk még tovább 
fejleszteni – fogalmazott. 

Németh Ádámtól megtudtuk, 
Budapesten és Debrecenben is 
tanulmányozták a DiVino-kon-
cepciót, azt, hogyan működik 
például a pultkiszolgálás. A mis-
kolci DiVino-ban találkozha-
tunk úgynevezett juniborászok-
kal, azaz fiatal szakemberekkel 
is, akár kötetlenül beszélgetések 
során. 

Fontos megjegyezni, hogy a 
DiVino esetében ne egy auten-
tikus étteremre gondoljunk. Itt 
inkább olyan falatkák kerülnek 
felszolgálásra, amelyeket szíve-
sen fogyaszt az ember borozga-
tás mellé. Szepesi Gábor, kreatív 
séf úgy fogalmazott: a DiVino 
pontosan a ristorante ellentét-
je. Egy hagyományos étterem-
ben az étel mellé választanak 
az emberek bort, itt pedig pont 

fordítva történik. – A konyha 
és az ételek szempontjából egy 
kis Avalont kell elképzelni, hi-
szen ugyanaz a célunk, ugyan-
az a felfogásunk – húzta alá a séf. 
Krémek, sajttálak, hideg ízelítők, 
sajt-sonka tálak, olívabogyók – 
néhány falatka a jó bor mellé, a 
DiVino étlapjáról.

A DiVino koncepciója – már 
csak a fiatal borászokból kiin-
dulva is – természetesen a fia-
talokra helyezi a hangsúlyt. 
Sokban lazít a borhoz társított, 
sokszor merev kötelékeken, 
Frittmann Péter borász elmon-
dása szerint, szeretnék megtör-
ni azt a feszélyezett, szertartá-
sos vonalat, amit sok embernél 
a borral való ismerkedés, a boro-
zás jelent. 

MUNTYÁN BERNADETT

Megnyílt a DiVino Miskolc a Szinva teraszon 

HANGULATOS, IGÉNYES, BOR-CENTRIKUS 

HOGY KI A LEGÉRDEMESEBB A PRIMA KÖZÖNSÉGDÍJRA, AZT ÖN DÖNTHETI EL!
Szavazatát a Közönségdíjra leadhatja a www.voszborsod.hu honlapon 2018. november 8-ig.

Magyar Képzőművészet
DROZSNYIK ISTVÁN képzőművész. Foglalkozik 
szobrászattal, grafikával, festészettel, kerámiával, ob-
jek-tek, performanszok, videofilmek, installációk, en-
vironmentek és land-artok készítésével, valamint próza 
és versírással. Számtalan elismerés birtokosa.

Magyar Színház és Filmművészet
BÉRES ATTILA színházigazgató. A magyar színházi 
élet meghatározó, középgenerációs színházrendezője. A 
Budapesti Operettszínház-, a Szombathelyi Színház fő-
rendezőjeként, jelenleg pedig a Miskolci Nemzeti Szín-
ház igazgatójaként egyaránt fontos küldetést vállal a ma-
gyar színházi életben.

Magyar Sajtó kategória
URI MARIANN újságíró. Jelenleg az Észak-Magyar-
ország mb. főszerkesztője, szerkesztő riportere. Jelentős 
kapcsolatokkal rendelkezik a gazdaság szereplőinek kö-
rében. Hitelesen, elfogulatlanul ad tájékoztatást a gazda-
ság eseményeiről.

Magyar Oktatás és Köznevelés kategória
DR. VALIKOVICS ATTILA főorvos. Intézetvezető főor-
vos, a Neurológiai és Pszichiátriai Intézet vezetője. A Mis-
kolci Egyetem Egészségügyi Kar Elméleti Egészségtudo-
mányi Tanszék egyetemi dékánhelyettese. DEOEC ÁOK 
kiváló oktatója. A Magyar Stroke Társaság alelnöke.

Magyar Sport kategória
KOVÁCS BERTALAN úszóedző. Megszervezte a köte-
lező úszásoktatást Miskolcon, nyaranta kb. 500 gyereket 
tanított meg úszni. Jelenleg edző, oktató. Kétszeres ma-
gyar bajnok-, többszörös Masters világbajnok úszó.

Magyar Sport kategória
EGRI ISTVÁN egyesületi elnök: a DVTK Jegesmed-
vék elnöke, vezetése alatt a miskolci jégkorong az elmúlt 
években óriási fejlődésen ment keresztül, kiemelkedő 
infrastruktúrával rendelkeznek és háromszor is meg-
nyerték a MOL Ligát.   

Magyar Tudomány kategória
DR. NAGY ALADÁR professzor. Korábban a Miskol-
ci Egyetem rektorhelyettese. Kutató munkájának kö-
zéppontjában közgazdasági-, reálgazdasági kérdések, 
műszaki innovációk álltak. Alapítója a ME önálló köz-
gazdasági doktori iskolájának.

Magyar Népművészet és Közművelődés kategória
ZELEINÉ PAP BERNADETT hímző, népi iparművész. 
A jellegzetes matyó művészet egyik kimagasló egyénisé-
ge, továbbörökítője, számos országos pályázat díjazottja. 
A Matyó Népművészeti Egyesület alapítója.

Magyar Zeneművészet kategória
HOLDVIOLA EGYÜTTES Zenéjükben 
modern zenei formában, kicsit továbbgon-
dolva elevenednek meg a gyönyörű magyar 
népdalok. Előadásaik nem egyszerű popzenei 
koncertek, hanem a zene, a tánc, a színház és 
a film ötvözetei.

Kik nyerik a B.-A.-Z. Megyei PRIMA díjat 2018-ban? Kik kapják a háromszor egymillió forintos PRIMA  
díjat és a kettőszázötvenezer forintos közönségdíjat? Kik kapják Mancs gyönyörű bronz szobrát?

A VOSZ B.-A.-Z. Megyei Szervezetének elnöksége minden évben meghirdeti a PRIMA díjat, amellyel a megye kulturális, tudományos, oktatási és sport életének 
legkiválóbb képviselőit ismerjük el. A megyei PRIMA díj várományosai 10 kategóriából lettek kiválasztva és közülük hárman kapnak PRIMA díjat, egyvalaki 
Közönségdíjban részesül. A kiválasztottak 2018. november 10-én a Miskolci Nemzeti Színházban a nagyszabású megyei PRIMA díj gálán vehetik át díjaikat.
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Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, kérjük, 
jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig, 13-17 óra között.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Idén az október 20-ai hétvégén rendezték meg Sajópálfalán, a Csodatévő Kegykép búcsúját. Görömböly görög katolikus 
templomából szombaton reggel indult el az eseményre az V. Nagyvárosi Zarándoklat. 1717. január 6. – február 16. között tör-
tént, hogy a falu templomában lévő nagyméretű Mária-képen „a’ boldogságos Szent Szűznek jobb és bal szemén barna, vagy 
is sötét színű tseppek láthatók valának”. Az eredeti képet Egerben őrizték 1946-ig, akkor a magyarürögi templomnak ajándé-
kozták. Onnan 1973. október 25-én vitték vissza Sajópálfalára. A Mária-kép búcsúját hazakerülésének évfordulóján, október 
harmadik vasárnapján tartják.                                                                                                                                 FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

Jeles őszi napok
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány 
jeles őszi nap neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejté-
seket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 
2018. november 28-án éjfélig juttassák el szerkesz-
tőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az 
info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket 
beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki.

Miskolcon is károkat 
okozott a viharos szél

Tizenhat helyszínen kellett beavatkozniuk október 24-én a 
megye hivatásos tűzoltóinak a viharos szél okozta káresetek 
miatt.  Az egységeknek jellemzően forgalmi akadályt képező, 
kidőlt fákat és lehasadt ágakat kellett eltávolítaniuk a nap során. 
Miskolcon, a Hegyalja úton egy, míg a Latabár utcában négy 
személygépkocsit, a Kohó utcában pedig egy kisteherautót ron-
gált meg egy kidőlt fa. Hasonló eset történt Kazincbarcikán, a 
Fő téren, ahol egy személyautó rongálódott meg a vihar miatt. 
A tűzoltók a veszélyt jelentő fákat és ágakat eltávolították, sze-
mélyi sérülés egyik helyszínen sem történt.

Kútba esett egy férfi, a körzeti megbízott mentette ki
Telefonon kért segítséget egy sátai férfi a B.-A.-Z. Megyei 

Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjától ok-
tóber 19-én dél körül. Mint elmondta lemászott a portáján lévő 
kútba, hogy valamit megjavítson, ám közben belezuhant a víz-
be, nem tudott kimászni. Szerencsére nála volt a mobilja, így se-
gítséget tudott hívni. A központ értesítette a helyi körzeti meg-
bízottat, aki többedmagával a helyszínre sietett, leereszkedett a 
kútba, s kötéllel kimentették a sérültet, aki már teljesen kihűlt, 
elgyengült a hideg vízben. A kiérkező mentők kórházba szállí-
tották. 

Le akarta vetkőztetni 
a 16 éves fiút 

Rablás bűntett kísérle-
tének megalapozott gya-
núja miatt folytat bünte-

tőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság L. Zsolt 24 éves helyi 
lakossal szemben. A gyanúsított október 22-én este negyed tíz 
körül az Újgyőri főtéren azzal fenyegetett egy 16 éves fiút, hogy 
megveri, ha nem adja át neki azonnal a sapkáját és a kabátját. A 
fiú segítségért kiáltott, amire felfigyeltek a közelben tartózko-
dó ismerősei, a helyszínre siettek, és megpróbálták visszatartani 
az elkövetőt a rendőrök kiérkezéséig. L. Zsolt azonban elfutott, 
a rendőrök azonnal megkezdték azonosítását és felkutatását és 
október 23-án elfogták. 

Az időt kérdezte, majd elvette a telefonját
Az időt kérdezte egy 17 éves fiú 11 éves áldozatától, majd erő-

szakkal elvette a mobiltelefonját egy miskolci társasház lépcső-
házában, október 19-én kora délután. A támadó elmenekült, a 
bejelentést követően a rendőrök azonnal megkezdték az adat-
gyűjtést, és néhány órán belül elfogták a rablót, akit kihallgatá-
sát követően őrizetbe vettek.

Baseball-ütőkkel támadtak ismerősükre
Emberölés kísérletének gyanúja miatt indítottak nyomozást 

Sz. Gábor 57 éves, Sz. Gáborné 50 éves, Sz. Krisztián 21 éves 
és Sz. Marianna 29 éves miskolci lakosokkal szemben. A gya-
núsítottak október 21-én, kora délután Miskolcon, az Ötödik 
utcában egy korábbi vita miatt ismét szóváltásba keveredtek 33 
éves ismerősükkel. Baseball-ütőkkel támadtak rá, a férfi életve-
szélyes sérüléseket szenvedett, a mentők kórházba szállították. 
A támadókat elfogták. 

Lecsaptak a zsaruk a dílerekre 
Új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett elkövetésé-

nek megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság K. László 49 
éves és B. Zsolt 48 éves helyi lakosokkal szemben.

A gyanúsítottak október 16-át megelőzően, azaz elfogásukig 
úgynevezett „kristályt”, vagyis új pszichoaktív anyagot szerez-
tek meg, majd továbbértékesítették azt vevőiknek. A rendőrök 
Miskolcon csaptak le a dílerekre és őrizetbe vették őket. 

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 - április 20) A leleményének köszönhető, 
hogy gyors megoldást talál egy váratlan helyzetre, ráadásul 
olyat, ami a legnagyobb fanyalgóknak is elnyeri a tetszését. 

Nem minden nap adódik ilyen alkalom, nyugodtan élvezze ki.

Bika (április 21 - május 20) Nem biztos, hogy minden a tervei 
szerint alakul, azonban ha másik útra is lel, értékes tapasztala-
tokat szűrhet le abból, ahogyan a dolgok alakulnak. Ne kedvet-

lenedjen el, lehet, hogy ez az út is sikereket tartogat.

Ikrek (május 21 - június 21) Érzi, hogy ideje lenne leszámol-
nia egy rossz szokással, de eddig nem volt hozzá elegendő lelki 
ereje. Most azonban akkor is érdemes megpróbálkoznia a do-

loggal, ha esetleg fáradtnak és kimerültnek érzi magát.  

Rák (június 22 - július 22) Akaratlanul is megbánthat vala-
kit, még akkor is, ha a legjobb szándék vezette. Jobb tisztázni a 
helyzetet, különben a hallgatás leple alatt olyan csomó szület-

het, amit később lehetetlen lesz kibogozni.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Olyasvalakire akadhat 
a környezetében, akivel nagyon sok közös vonásuk van. Lehet, 
hogy az új felfedezés következtében egy szoros barátság, vagy 

akár egy új szerelem is elkezd kibontakozni a héten. 

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Ideje végképp eltaka-
rítani a romokat, és leszámolni a múlt kellemetlen emlékeivel. 
Csak akkor tud továbblépni, ha képes tiszta lappal kezdeni, ehhez 

viszont az kell, hogy őszintén szembenézzen a félelmeivel.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Változás állhat be a 
magánéletében, olyan ismerős bukkanhat fel a múltból, akivel 
azóta sem zárult le a kapcsolata, és kellemes emlékeket hor-

doz. Mindazonáltal kicsit tart a változtatástól, szüksége van gondolkodásra. 

Skorpió (október 24 - november 22) Két fontos dolog között 
kell választania, és bármennyire is szeretné, nem tarthatja meg 
magának sokáig mind a kettőt. A döntés az Ön kezében van, az 

elhatározásán múlik, mi lesz majd a következő lépés.

Nyilas (november 23 - december 21) Korábban már elve-
tett egy ötletet, a dolgok most mégis úgy állnak, hogy ismét 
elgondolkodik rajta. Lehet, hogy nem ez az a megoldás, amire 

kifejezetten vágyik, de arra még jó lehet, hogy mentse a menthetőt.

Bak (december 22 - január 20) Akarata ellenére derülhet ki 
valami, amit talán nem akart mindenkivel megosztani. Most 
azonban már nem lehet visszavonni a dolgot, szerencsére 

azonban a helyzet korántsem olyan szörnyű. Ne idegeskedjen.

Vízöntő (január 21 - február 19) Néha nem elég tudni, hogy 
Ön áll a helyzet magaslatán, ezt bizonyítani is kell, különben 
mások könnyen megfeledkeznek róla. Nem kell fitogtatnia a 

hatalmát, de mutassa meg, hogy ura a helyzetnek.

Halak (február 20 - március 20) Lehet, hogy most kétszer 
annyit dolgozik, mint eddig, de néha úgy tűnhet, hogy ez sem 
elég. Ha valami nem akar működni, lehet, hogy nem Önben 

van a hiba, hanem egyszerűen működésképtelen a dolog. 

FORRÓ NYOMON

Őszi hangulattal, helyi és környékbeli termelők kiváló ter-
mékeivel, kiállítással, kézműves játékokkal és zenével várja 
a látogatókat október 21-én a város kedvenc belvárosi piaca, 
a Miskolci Termelői Nap. Termény- és befőtt bemutató, kis-
kert-fotópályázat, kóstoltatás, hasznos vásárlói tanácsadás, öko 
játékok, totók és nyeremények is várták az érdeklődőket.

Őszi hangulatban 

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS 
FELVÉTELEZARÁNDOKLAT
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