
Miskolci Napló
2018. október 6.  |  40. hét  |  XV. évfolyam 40. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

JÖN A SPARTAN MISKOLC 
BEAST ÉS SPRINT HÉTVÉGE!

BACSA FANNI  
AZ IFJÚSÁGI OLIMPIÁN
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EUROSKILLS 2018

ARAD, A MAGYAR GOLGOTA

Miskolci siker a Szakmák Európa-bajnokságán 

Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezik nemzetünk. 169 évvel 
ezelőtt, ezen a napon végeztek ki az 1848-49-es szabadságharcban 
játszott szerepükért tizenhárom honvédtisztet Aradon, Batthyány 
Lajost, az első felelős magyar miniszterelnököt pedig Pesten. 2001-
ben a kormány ezt a napot nemzeti gyásznappá nyilvánította. 

A VILÁG LEGJOBBJAI  
KÖZÖTT BIZONYÍTHAT  
AZ MVSI ATLÉTÁJA 
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Miskolc zöld és okos  
fejlesztéseiről Kínában

Nagyszabású virágosítá-
si-parkosítási folyamat 
kezdődött meg a napokban 
Miskolcon. A belvárosi Sze-
mere kertet pihenőparkká 
alakítják, a Városház téri pla-
tánsornál pedig kijavítják az 
utcaburkolatot, a fákat övező 
védőgyűrűket. 

A beruházás összértéke 
mintegy bruttó 47 millió fo-
rint. A részletekről Kiss János 
alpolgármester tájékoztatott 
kedden. Mint mondta, a mis-
kolciak régóta szerették vol-
na, hogy fejlesszék, szépítsék 
a belváros parkjait, növeljék 
a virágosított felületeket. – Ez 
a parkosítási folyamat most 
megkezdődött, de ez csupán 
az első lépése egy nagyszabá-
sú belvárosi virágosítási prog-
ramnak – húzta alá az alpol-
gármester.

Mintegy bruttó 45 millió 
forintot fordítanak a Szemere 
kertben elvégzendő munkák-
ra, melynek következtében 
teljes egészében megváltozik 
a terület karaktere. Az utóbbi 
években ugyanis inkább már 
csak közlekedési útvonalként 
érintették a miskolciak a ker-

tet, ezen szeretnének most 
változtatni: modern pihenő-
parkot álmodtak meg a bel-
város szívében. Több mint 
11 ezer növényt ültetnek 
el, ebből 8835 évelő virág,  
2242 pedig cserje. Ezen fel-
ül cseresznye és kőrisfákat is 
kiültetnek. Teljes egészében 
megújul a park gyepfelüle-
te is.

Egy pihenőpark természe-
tesen nem tudná betölteni 
funkcióját ülőalkalmatossá-
gok nélkül, ezért több új, kor-
szerű padot helyeznek majd 
el a Szemere kertben. Kiépí-
tenek egy öntözőrendszert is, 
emellett megújulnak a járda-
felületek. A kerítésként szol-
gáló támfalat úgynevezett 
homokfúvásos technikával 
újítják fel.

– A park minden egyes 
négyzetméterét, szegletét a 
mai, korszerű kertépítési elvá-
rásoknak megfelelően alakít-
juk át – hangsúlyozta az alpol-
gármester, reményét fejezve 
ki, hogy a Szemere kert a mis-
kolciak egyik kedvenc pihenő-
parkja lesz a jövőben.

Dolgoznak a Városház téri 
platánsornál is, itt bruttó 2 
millió forintból építik újjá a 
fák gyökérzetét védő gyűrű-
ket és kijavítják az utcabur-
kolatot. – Reményeink szerint 
a Lillafüredi Függőkerthez 
hasonló hatást vált majd ki a 
miskolciakból a megújult pi-
henőpark és a platánsor – zár-
ta szavait Kiss János. A tervek 
szerint heteken belül végeznek 
a belvárosi parkosítási folya-
mat első lépésével.

Az EuroSkills megmérette-
tésen a magyar versenyzők 
ismét bebizonyították, hogy 
tudásuk és szakértelmük ki-
emelkedő az európai mezőny-
ben. Az ápoló szakmában 
Magyarországot képvise-
lő, miskolci Varholik Dávid 
ezüstérmet szerzett, a magyar 
csapat összesítésben a negye-
dik lett. 

Az EuroSkills a szakmák Eu-
rópa-bajnoksága. Idén Budapes-
ten tartották, a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara (MKIK) 
szervezésében, szeptember 26-
28. között. A versenyen 28 or-
szágból 37 szakma 525 verseny-
zője és 500 szakértője volt jelen. 
A három versenynapon 100 ezer 
látogató kereste fel 
a Hungexpo terü-
letét.

A magyar csapat 
versenyzői 27 szak-
mában indultak, s 
három arany, há-
rom ezüst valamint 
három bronz érmet 
nyertek. A verse-
nyen szakmájában 
magas pontszámot 
elérő nyolc magyar 
versenyző kiválósági elismerés-
ben részesült. A magyar csapat-
ban a nemzet legjobbja kitün-
tetést Nagy Ádám János kapta. 
Európa legjobb versenyzője Da-
niel Gerber svájci villanyszerelő 
lett. A magyar csapat összesítés-
ben a negyedik helyen végzett, a 
legtöbb érmet Oroszország csa-

pata nyerte, második lett Auszt-
ria, a harmadik pedig Francia-
ország.

Az ápoló szakmában Magyar-
országot képviselő, miskolci Var-
holik Dávid ezüstéremmel került 
a legjobbak közé. Mint elmond-

ta, élete meghatározó eseménye 
volt a verseny, nagyon örül a si-
kernek. Sokat izgultak, de jó volt 
a hangulat, egységes volt a csapat. 
Amikor valaki érmet nyert a ma-
gyarok közül, úgy érezte, mintha 
ő nyerte volna. Dávid hamarosan 
visszatér munkahelyére a Megyei 
Központi Kórház Kardiológiai 

Osztályára, tervei között szerepel, 
hogy egyetemre jelentkezik majd.

Parragh László, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke 
úgy nyilatkozott, a kiváló magyar 
szereplés is mutatja, hogy Ma-
gyarország megfelelő szakembe-

rekkel rendelkezik. 
A csapat teljesít-
ménye az iparfej-
lesztés szempont-
jából is jelentős, 
azt üzeni a befekte-
tőknek, hogy érde-
mes Magyarorszá-
gon invesztálni, itt 
megvan a szaktu-
dás. Bihall Tamás, a 
BOKIK elnöke úgy 
nyilatkozott, büsz-

keség és öröm számukra Varho-
lik Dávid sikere, remélik, hogy 
felhívja a figyelmet a miskolci 
szakképzésre. Egy szociális szak-
mában, európai világversenyen 
ezüstérmet nyerni nagyon nagy 
dolog és Varholik Dávid ezért 
nagyon megdolgozott – hangsú-
lyozta az elnök. 

Miskolc megvalósult, il-
letve tervezett zöld és okos 
fejlesztési megoldásaival 
mutatkozott be a kínai Sui-
ning városban megrendezett 
Zöld Fejlesztések Innovációs 
Konferencián. A nemzetkö-
zi tanácskozásra Magyaror-
szágról és Kelet-Közép-Eu-
rópából egyedül Miskolc 
kapott meghívót.

A Szecsuán tartományban 
található hárommillió lakosú 
városban, Suiningban szep-
tember 25–28. között meg-
rendezett nemzetközi fórum 
fő üzenete, „A zöld város jobb 
életet kínál az embereknek” 
vezérgondolat mentén olyan 
témaköröket érintett, mint az 

innováció-vezérelt zöld fej-
lesztések, a városok zöld jö-
vőképe, a környezettudatos 
építészeti megoldások, az in-
telligens és élhető városok, va-
lamint a fenntartható városi 
fejlesztések megvalósítása. 

Miskolc ezeket az elveket 
tartja szem előtt környezet-
tudatos városfejlesztési prog-
ramjában, amelyről Pfliegler 
Péter alpolgármester és Vécsi 
György energetikáért felelős 
polgármesteri biztos adott tá-
jékoztatást a nemzetközi kon-
ferencián, amelyen tucatnyi 
ország képviselői, köztük űr-
hajós szakember, Nobel-díjas 
tudós, tudományos akadémi-
ai tagok, kínai és nemzetközi 
szaktekintélyek vettek részt.

Miskolc zöld és okos, gre-
en és smart fejlesztésekről 
szólva Pfliegler Péter a meg-
újuló energiák használatának 
jelentőségéről, a geotermális 
energia, a biogáz és biomasz-
sza távfűtésben való miskolci 

felhasználásáról beszélt. Vé-
csi György a város közösségi 
közlekedésének megújult jár-
műflottájáról és 
az utazóközönség 
kényelmét szol-
gáló megoldások-
ról, az okosmérők 
és az elektromos 
autótöltők háló-
zatának kiépíté-
séről, valamint 
arról a napelem-
park-beruházás-
ról szólt, amelyek 
hamarosan meg-
valósulnak a vá-
rosban.

– Miskolc el-
ért eredményei-
nek, az innováció terén meg-
valósuló terveinek bemutatása 
után számos hazai és nemzet-
közi szakember szólt elisme-
rően arról az átfogó zöld és 
okos programról, amit a pre-

zentációnkban bemutattunk – 
mondta Pfliegler Péter. – Kína 
az elmúlt időszakban igen ko-

molyan veszi az ipari beruhá-
zások okozta környezeti ká-
rok és negatív hatások – mint 
például levegőszennyezés, víz-
szennyezés, túlzott forgalom 
– csökkentését. Azért volt ki-

emelt jelentősége, hogy Mis-
kolc meghívást kapott és részt 
vehetett ezen a nagyszabá-

sú konferencián, 
mert így szélesebb 
k i t e k i nt é s b en , 
ázsiai, európai és 
észak-amerikai 
szakemberek előtt 
vázolhattuk a vá-
ros elképzeléseit. 
Különösen a szén-
dioxid kibocsátás 
csökkentése és az 
energiafelhaszná-
lás ésszerűsítése 
terén elért ered-
mények keltettek 
nagy érdeklődést 
– emelte ki az al-

polgármester. 
A konferencia zárásaként a 

résztvevők elfogadtak egy nyi-
latkozatot, ami a rendezvény 
szellemiségét, célkitűzéseit 
tükrözi.
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„A ZÖLD VÁROS JOBB ÉLETET KÍNÁL”

EuroSkills 2018

MAGYAR ÉS MISKOLCI SIKER
Parkosítás indul a belvárosban 



Kétnapos bolgár-magyar üzletember találkozót szerve-
zett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara (BOKIK) október 2-án és 3-án. 

A Burgaszi Kereskedelmi 
és Iparkamara által delegált 
mintegy 20 üzletember töb-
bek között az autóiparban, a 
víztisztításban, vízkezelésben, 
a bányászatban, agráriumban 
érdekelt cégeket képviselt. 
Megyénkből hasonló profilú 
vállalkozások vezető szakem-
berei vettek részt a találkozón, 
illetve az azt követő üzleti 
megbeszélésen. A rendezvény 
– mint azt Üszögh Lajos, a 

BOKIK alelnöke kiemelte – 
kiváló alkalom volt arra, hogy 
a résztvevők megismerhessék 
egymást és új üzleti kapcsola-
tokat köthessenek.  

Burgasz Miskolc testvér-
városa, így a két város közöt-
ti együttműködés több évre 
nyúlik vissza és ennek a szo-
ros kapcsolatnak köszönhe-
tő, hogy a bolgár vendégeket 
fogadta Pfliegler Péter, Mis-
kolc alpolgármestere is.

Idén 25 éves a Nemzeti 
Kulturális Alap (NKA), 
ebből az alkalomból 25 na-
pon át 25 programot tar-
tanak országszerte, a szak-
mai kollégiumok és helyi 
partner intézmények szer-
vezésében. A vidéki hely-
színek sorában Miskolc is 
rangos helyet kapott.

Az NKA Közgyűjtemények 
Kollégiuma és a Herman 
Ottó Múzeum „Könyvtár, le-
véltár, múzeum – A 25 éves 
NKA és a közgyűjteményi 
örökség” címmel konferenci-
át rendez október 15-én, hét-
főn a polgármesteri hivatal 
dísztermében.

A könyvtári, levéltári 
és múzeumi terület közös 
szervezésében megvalósu-
ló konferencia elsősorban 
a szakmai érdeklődők szá-
mára foglalja össze a 25 év 
legfontosabb eredményeit. 
Országos közgyűjtemények 

vezetői mutatják be előadá-
saikban a saját területük si-
keres projektjeit, megvaló-
sult pályázati fejlesztéseit, 
a könyvtárak, levéltárak és 
múzeumok megújuló társa-
dalmi szerepét.

Délután fél 3-kor egy ki-
állítást is megnyitnak a vá-
rosháza aulájában, amely 
novembertől vidéki helyszí-
nekre, könyvtárakba, levél-
tárakba, múzeumokba „ván-
dorol” tovább, kiegészítve az 
NKA támogatásokból meg-
valósult helyi értékek (resta-
urálás, műtárgy vásárlás, ki-
adványok) bemutatásával.

A szervezők felhívják az 
érdeklődők figyelmét, hogy 
a konferencián való rész-
vétel ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött. A konfe-
rencia hivatalos meghívója 
és regisztrációhoz szüksé-
ges jelentkezési lap a múze-
um oldalán érhető el: www.
hermuz.hu.

Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata a Mis-
kolc Megyei Jogú Város Tele-
pülésszerkezeti Tervének és 
Építési Szabályzatának mó-
dosítását kezdeményezi a Ke-
mény Dénes Uszoda környe-
zetében, ami megtekinthető a 
Városépítészeti Főosztályon 
vagy a város honlapján. A ké-
szülő tervekhez 2018. október 
8-tól 2018. október 24-ig véle-
mények adhatók. A felmerült 
véleményeket kérjük, hogy a 
fenti idő alatt írásban juttassák 
el Dr. Kriza Ákos polgármes-

ternek címezve a Miskolc Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Városépítészeti Főosz-
tály 3525 Miskolc, Városház tér 
8. sz. posta vagy a partnersegi-
egyeztetes@miskolcph.hu in-
ternet címre.

A Kemény Dénes Uszoda 
környezetében történő Építési 
Szabályzat módosításával kap-
csolatosan 2018. október 16- 
án 15 órai kezdettel tájékozta-
tó lakossági fórumot tartunk a 
Polgármesteri Hivatal Miskolc, 
Hunyadi u. 2. sz. III. emeleti 
ferdetetős tárgyalójában.

Az idősek hónapjának csütörtöki, miskolci rendezvényén az 
Aranykor Idősek Otthonában is köszöntötték a nyugdíjasokat. 

Hubay György országgyűlési 
képviselő, a Salkaházi program 
vezetője kiemelte, 2010-től át-
lagosan 26 százalékkal nőttek a 
nyugdíjak és a vásárlóértékük 
is 10 százalékos növekedést 
mutat. Az ország és a város tá-
mogatja, megbecsüli a nyug-
díjasait. Miskolcon a Salkahá-
zi programmal is igyekeznek 
meghálálni életük munkáját, a 

program a jövőben is folyta-
tódni fog.  

Papp Csaba egészségügyért 
és szociális ügyekért felelős 
polgármesteri biztos köszöne-
tet mondott az otthon munka-
társainak gondoskodásukért, 
s köszönetét fejezte ki a város 
és a program fővédnöke, Kri-
za Ákos polgármester felé is, 
amiért elindították a Salkaházi 

programot. Kiemelte, polgár-
mesteri biztosként is minden-
ben számíthat a városvezetésre 
és ennek a területnek az ön-
kormányzati képviselőjére, No-
vák Józsefnére.

Az Aranykor otthonban kö-
zel száz szépkorú él, tizenné-
gyen már túl vannak 90. éle-
tévükön. Rézműves Gabriella 
szakmai vezető elmondása sze-
rint a már hagyománnyá vált 
idősek hónapi rendezvényük 
alkalmat nyújt arra, hogy a ro-
hanó világban megálljunk egy 
kicsit és kifejezzük megbe-
csülésünket és érzéseinket az 
idősek felé. Krajnyákné Papp 
Henrietta intézményvezető-he-
lyettes hozzátette, mind az Őszi 
Napsugár Otthonban, mind a 
tagintézményekben csatlakoz-
tak az idősek hónapja rendez-
vénysorozathoz: vetélkedők-
kel, kirándulásokkal, kulturális 
műsorokkal, kávéházi délutá-
nokkal is kedveskednek az el-

látottaknak. Az intézményveze-
tő-helyettes saját festményeiből 
is elhozott több mint egy tuca-
tot, hogy ezzel is otthonosabbá, 
személyesebbé tegye a kapcso-
latot a szépkorúakkal.

Az ellátottak pedig érzik 
és viszonozzák a törődést. 
Herendovics Imréné jó ideje az 
Aranykor Otthon ellátottja, 
Karácsonykor lesz három éve 
annak, hogy beköltözött. A 88 
éves hölgy érdeklődésünkre 
úgy fogalmazott, aki akar, az 
ebben a korban is talál magá-
nak elfoglaltságot. Ő maga is 
szerepet vállalt például a csü-
törtöki ünnepségen, kezdés-
ként egy verset mondott el a 
lakók és a meghívott vendégek 
előtt. – Egyébként teszünk-ve-
szünk a kertben és nagyon szí-
vesen segítünk a díszítéseknél 
is, az ünnepek alkalmával. Kö-
tögetni is szoktam, mindig ta-
lálok magamnak elfoglaltságot 
– tette hozzá.

„Az ország és  
a város támogatja,  
megbecsüli nyugdíjasait”
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„Ősz húrja zsong,/ Jajong, 
busong/ A tájon,/ S ont mo-
noton/ Bút konokon/ És fá-
jón”. Sokan vagyunk, akiknek 
az őszi tájon merengve fülébe 
cseng Paul Verlaine csodála-
tos verse, melynek történelmi 
vetülete is van. Mint ismert, a 
BBC rádiója 1944-ben ezekkel 
a sorokkal tudatta a francia 
ellenállással, hogy elkezdődött 
a normadiai partraszállás. 

Persze, változnak az idők, 
nálunk most éppen az ellenzék 
(vagy micsoda) leginkább Gyur-
csány, illetve Hadházy Ákos 
zsong, jajong busong a tájon. (S 
ont monoton, bút konokon és 
fájón….) Hogy az a korrupci-
óval megcifrázott oktatásegész-
ségügy faragjon rímeket arra a 
hordódöngető, európaimagyar 
elszigetelődési jogállamtiprásra! 
A la Sargentini! (Ez itten most 
össze akarta volna foglalni a 
jelen ellenzéki kommunikáció 
nem mindig pontosan követhe-
tő, főbb csapásirányait.)

No de menjünk sorjában, 
mert ideje vagyon mindennek 
– a költészetnek is. (Ez most 
nem az)

Szóval azért érdekes, milyen 
precízen felépítve és időzítve rob-
bantották ki valahol, valakik a 
legújabb ukrán-magyar konflik-
tust, mindjárt a Sargetini-je-
lentés elfogadtatása után, nem? 
Vannak ám ilyen fura egybeesé-
sek – főleg a titkosszolgálatok vi-
lágában, egy olyan brüsszeli ve-
zetők által távvezérelt politikus 
esetében, mint Porosenko ukrán 
elnök. S ez még semmi, mert to-
vább rongálva a véletlen mate-
matikai valószínűséget, valami-
ért a hosszú eltűnés után előbújó 
Gyurcsány is éppen mostanság 
kezdett országos turnéba. (Mint 
ismert, a nemzet Fletója jelenleg 
éppen népi ellenállást hirdetett 
és tömegeket szólított az utcá-
ra a kormány ellen. Meg is volt 

a foganatja, ez első jelzett idő-
pontban mintegy 150 fős, vége-
láthatatlan sokaság hömpölygött 
a budapesti utcákon, ami rend-
őrségi beszámolók szerint aztán 
még tovább, mintegy 154 fősre 
duzzadt, amikor megérkezett az 
ellenzéki sajtó. Plusz Julis néni, 
aki kalandvágyó urát akarta 
volna hazacsalogatni, mert tar-
tott tőle, hogy Béla bácsi tömeg-
demonstrációja a sarki Kékacél 

kocsmában ér majd véget, két 
házmesterfröccs között.)

De nem feledkezhetünk meg 
a honi közélet bolygó hollandi-
járól, a követhetetlen LMP-s ki-
lépések, kizárások, feljelentgeté-
sek (itt-ott tettlegességig fajuló) 
kalandjai között cikázgató, most 
tán éppen független államférfi-
úi nagyságként megnyilatkozó 
Hadházy Ákosról sem, aki vi-
szont amarról kezdett támadni. 
Ő egy (vagy több) millió aláírást 
gyűjtene össze, hogy csatlakoz-
zunk az európai ügyészséghez. 
Hú apám… kemény dolgok 
ezek, na! Mozgásba lendült a gé-
pezet, de hát nekünk még ebből 
is csak ilyen jut…

Értekeztünk már itt arról, 
milyen fontos lesz a jövő máju-
si európai parlamenti választás, 
és arról is, hogy Magyarország-
nak, illetve a magyar minisz-
terelnöknek kulcsszerepe van 
az eseményekben. Amit persze 
a háttérhatalom megbízottal és 
kommunikációs csatornái egy-
részt minden létező módon ta-
gadni próbálnak, másrészt vi-
szont minden eddigit felülmúló 
kül- és belföldi támadássorozat-
ba kezdtek az országunk ellen. 
Ami bizony azt jelzi, hogy ret-

tentően be vannak gyulladva, 
mivel ők azért jóval többet tud-
nak a valóságról annál, mint 
amit megpróbálnak megetet-
ni az európai közvéleménnyel. 
Amit pedig tudnak, az nem sok 
jót ígér a számukra. S ne higgye 
senki, hogy nekik nincs veszte-
nivalójuk. Irgalmatlan erőfor-
rásokat mozgattak már meg az 
új világrend kialakítása érdeké-
ben, s ez évszázados viszonylat-

ban olyan, mint Trabanttal elő-
zésbe kezdeni: csak előre van, ha 
fékezel, kampec. 

Egy hatalmas pofont már 
kaptak – ez viszont akkora volt, 
hogy azóta sem tudnak bele-
törődni. A globális háttérha-
talmi tervekben mindig is az 
USA roppant potenciálja, vezető 
nagyhatalmi szerepe jelentette a 
nyíl hegyét. Kaptunk ebből mi is 
jócskán ízelítőt, ha egy kis támo-
gatásra volt szükségük a hazai 
balliberálisoknak. (Do not you, 
Mr. Goodfriend?) Az, hogy a 
tengerentúlon a hazafi Donald 
Trumpot választották elnökké, s 
Kennedy óta talán először, a vi-
lág vezető hatalma ismét nem-
zeti célokat tűzött ki maga elé, 
fokozatosan szembefordulva a 
háttérhatalommal, teljesen fel-
borította a szépen leosztott la-
pokat. Ezért fókuszálnak most 
már ennyire Európára, ezért 
röpköd Brüsszelbe Soros György, 
mint valami megriasztott veté-
si varjú – meg még sokan má-
sok is, amit gondosan titkolnak 
a közvélemény elől. Ha az eu-
rópai parlamenti választáson 
is győznek a nemzetiek, kisebb-
ségbe szorulnak a balliberálisok 
(egyszóval számukra Washing-

ton után Brüsszel is „elesik”)… 
Hát ebben az esetben valószínű-
leg csuda dolgokat fogunk majd 
látni. Hogy akkor sem adják fel 
egykönnyen, az biztos, de Euró-
pa és a világ talán kaphat egy új 
esélyt. Nagyon sokan tudják a 
világ hatalmasai közül, hogy ez 
így van, számtalan apró epizó-
dot fel lehetne sorolni, ha lenne 
hely. A Trump-adminisztráció, 
ahogy fokozatosan átvette a ha-
talmat a kormányzati appará-
tus fölött (az USA-ban ez saj-
na nem megy valami gyorsan) 
minden Magyarország elleni in-
tézkedést, és egyéb tevékenységet 
blokkolt. Donald Trump nem 
karrierdiplomatát, hanem régi 
jó barátját, a magyar kötődésű 
David B. Cornsteint nevezte ki 
az USA magyarországi nagy-
követévé, nyilván konkrét uta-
sításokkal. Mr. Cornstein pedig 
már ez első megnyilatkozásaival 
nyilvánvalóvá tette, hogy tőle 
ugyan hiába várnak ellenséges 
fellépést az Orbán-kormánnyal 
szemben. 

Nemrégiben Salzburgban, az 
uniós csúcson, a teljes világsajtó 
meghökkent rajta, milyen szívé-
lyes, tüntető barátsággal üdvö-
zölte a kamerák kereszttüzében 
Emmanuel Macron francia el-
nök Orbán Viktort. Akinek ad-
dig meglehetősen ellenséges dol-
gokat szokott üzengetni, s akivel 
ma az európai politika két el-
lentétes pólusát jelentik. Az egy-
re népszerűtlenebb Macron a 
pénzhatalmi körök kijelölt eu-
rópai helytartója, valószínűleg 
tisztában van az igazi európai 
közhangulattal, s azzal is, hogy 
a választások után Magyaror-
szág miniszterelnöke megkerül-
hetetlen tényező lesz az uniós 
döntéshozatalban. Macron lát-
hatóan készül erre az időszakra, 
s készülnek a jelenlegi brüsszeli 
vezetők is. 
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Ismét szüreti mulatság-
tól volt hangos a Generali 
Aréna múlt péntek délután. 
A Salkaházi Sára Program 
batyusbáljára ezúttal is fi-
nomságokkal: gyümölcsök-
kel, süteményekkel, bo-
rokkal érkeztek a miskolci 
szépkorúak, hogy felhőtlen 
jókedvben, együtt tölthesse-
nek pár feledhetetlen órát.

A mulatság résztvevőit Kri-
za Ákos polgármester köszön-
tötte. Mint mondta, Miskolcon 
tényleg jó nyugdíjasnak lenni, 
a Salkaházi-közösség az egyik 
legnagyobb nyugdíjas közös-
ség ma Magyarországon. – A 
szüreti mulatság napja szinte 
egybeesett az idősek világnap-
jával – október 1-jével – ennek 
külön örülünk – hangsúlyozta 
a polgármester, hozzáfűzve: to-
vábbra is igyekeznek minden-
ben támogatni és segíteni a vá-
ros nyugdíjasait.

Kriza Ákos kihangsúlyozta, 
a Salkaházi Sára programsoro-
zatot természetesen folytatják, 
méghozzá – ahogy eddig – úgy 
ezután is a résztvevők igényei-
nek figyelembe vételével. – Ez 
a program sikerre van ítélve – 
hangsúlyozta Kriza Ákos.

Hubay György országgyűlé-
si képviselő, a Salkaházi Sára 
Program vezetője ehhez csatla-

kozva felhívta a figyelmet, hogy 
a szüreti mulatsággal az év ese-
ményei még nem értek véget, 
hiszen hátra van egy rendkívül 
népszerű rendezvény: a Sal-
kaházi-előszilveszter. Hubay 
György örömét fejezte ki, hogy 
a városvezetés felelős gazdálko-
dásának köszönhetően, 2014-
től folyamatosan meg tudják 
szervezni ezeket a programokat 
Miskolc időseinek.

– Számunkra ők nagyon fon-
tosak: sokat tettek és dolgoztak 
ezért a városért. Megérdemlik, 

hogy kiemelten figyeljünk rá-
juk és ilyen formában is ked-
veskedjünk nekik – hangoz-
tatta a képviselő. Mint mondta, 
megtisztelő számára, hogy a 
város polgármestere felkérte 
a Salkaházi Program további 
irányítására.

Az őszi 
este hangu-
latáról ez-
úttal olyan 
előadók gon-
doskodtak, 
mint Ba-
lázs Fecó, a 
Dupla KáVé 
és Karczagi 
Nagy Zoltán. 
Már az első 
r i t m u s o k 
meghozták a 
résztvevők táncos kedvét, ízes 
kacagások, jókedvű morajlás 
jelezték, mennyire jól érzik ma-
gukat a jelenlévők.

Solymosi Jenőné Kati, az Al-
kotó Derűs Alkony Nyugdíjas 
Klub Egyesület vezetője érdek-
lődésünkre elmondta, minden 
évben eljönnek a klubtagok-
kal. – Itt nincs korhatár, ez a 
mi napunk és nem a húszéve-
seké – mondta nevetve. Régeb-
ben úgy érezték, figyelmen kí-
vül hagyják a nyugdíjasokat, a 
város jelenlegi vezetése olyan 
örömöt szerzett nekik a Sal-
kaházi Programmal – és a mai 
rendezvénnyel is –, amit nem 
tudnak elégszer megköszönni.

 – Itt min-
dig na-
gyon jó a 
zene, fi gyel-
nek ránk, és 
a kor osz-

tályunk nak megfelelő előadó-
kat hívnak – ezt már Holczrei-
ter Antalné mondta. – Tavaly az 
előszilveszteren voltak itt, az is 
felejthetetlen volt – tette hozzá. 
A hölgy a Dallamok Szárnyán 
Amatőr Művészeti Klub tagjai-
val együtt érkezett.

Varga Gáborné úgy fogalma-
zott, itt a nyugdíjasok is élvez-
hetik az életet, a munkával teli 
évek után. Aki szeret mulatni, 
táncolni, zenét hallgatni, annak 
ez egy nagyon jó kikapcsolódá-
si lehetőség. – A miskolci nyug-
díjasoknak olyan lehetőségeik 
adódnak a szórakozásra a prog-
ramnak köszönhetően, amik-
ben más módon talán nem le-

hetne részük – fogalmazott 
riportalanyunk, megköszönve 
a város vezetésének a Salkahá-
zi-közösség létrehozását.

Dimény Jánosné szerint, ha 
nem lenne ez a programsoro-
zat, az idősek nem nagyon tud-

nának egymással ilyen nagy 
számban találkozni, szórakoz-
ni. Ő barátaival érkezett a szü-

reti mulatságra, akik közül Né-
meth Jánosné kiemelte: eddig 
minden szüreti mulatságon 
itt volt a társaságuk (az Avas 
2. Nyugdíjas Klub), és nagyon 
jól érezték magukat. Izsnyik 
Andrásné hozzátette: nagyon 

jó ötlet volt ez a program, nem 
győzik elégszer megköszönni a 
városvezetésnek.

Gyerekek és szépkorúak is 
felléptek abban a műsorban, 
amelyet az Idősek Hava vá-
rosi rendezvénysorozatának 
nyitányaként szerveztek hét-
főn a II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtárban. 

A Miskolci Egyesített Szoci-
ális, Egészségügyi és Gyermek-
jóléti Intézmény igazgatója, 
Gúr Péter Attila köszöntőjében 
elmondta, az idősklubok egész 
évben rendszeresen szervez-
nek programokat. A kulturális 
műsor mellett lesz még a hó-
napban egy nyíregyházi kirán-
dulás, és főzőversenyt is ter-
veznek.

Papp Csaba egészségügyért és 
szociális ügyekért felelős polgár-
mesteri biztos arról szólt, hogy 
Miskolc kiemelten figyel az idő-
sekre. – Elmondhatjuk, hogy a 
miskolci szépkorúak valóban 

mindig szem előtt vannak. Mis-
kolc több programmal is ked-
veskedik nekik, említhetjük a 
Salkaházi Sára Programot és az 
élethosszig tartó gondoskodást.

Ezt a várost Önök hozták létre, 
Önök teremtették meg az alapo-
kat a fiatalabb generációk életé-
hez. Azt szoktuk mondani, bol-
dogok azok a gyerekek, akiknek 
még élnek a szüleik, ott vannak 
a családjukban az idősek, és ta-
nácsaikkal segítik őket. Miskolc 
ugyanígy boldog attól, hogy gon-
doskodhat az időseiről, ha kell, 
lelki támasszal, közösségi ren-
dezvényekkel, anyagi támogatás-
sal, vagy ápolási ellátással – han-
goztatta a polgármesteri biztos.

Ismét megtöltötte a sportcsarnokot az ország egyik legnagyobb nyugdíjas közössége 

Az idősek hónapját Mis-
kolc évről évre nagy öröm-
mel ünnepli októberben. 
Ebben az évben az ünnep-
ségsorozatot a Szépkorúak 
Házában indította el Kiss 
János alpolgármester, aki 
a népszerű magyar sláger 
szövegét idézte: „Nem az a 
fontos, az ember hány éves, 
csak a szíve legyen fiatal”.

Köszöntőjében Kiss Já-
nos alpolgármester kiemel-
te, hogy az idősügyi politi-

kának Miskolc városában 
két meghatározó tartópillére 
van, melyek közül az egyik 
az idősotthonok fejlesztése, 
a mindennapi életkörülmé-
nyek javítása. A város vezeté-
se folyamatosan korszerűsíti 
az idősellátó intézményeket. 

A másik fontos elem pe-
dig az, hogy mélyítsük el a 
társadalomban azt a gondol-
kodást, hogy együtt vagyunk 
felelősek az idősekért. Töb-
bek között ennek a közös fe-
lelősségnek a kiteljesedése 

az ötödik éve futó markáns 
idősügyi programunk.

A Salkaházi Program 33 
ezer miskolci szépkorút ér el 
évente, olyan mélyen beépült 
a köztudatba és a közéletbe, 
hogy immáron megkerül-
hetetlen, ha Miskolcon idő-
spolitikáról gondolkodunk. 
Egy olyan kulturális bázist 
tudtunk teremteni a mis-
kolci idősügyi programnak, 
ami évről-évre erősödik, nö-
vekszik és egyre több forrás-
ból tud gazdálkodni Ezek-
kel a tartópillérekkel rakjuk 
le azokat a mérföldköveket, 
amelyek a jövőt befolyásol-
ni és meghatározni tudják 
– hangsúlyozta az alpolgár-
mester.

Mint mondta, október 
1-jén, az idősek világnapján, 
az idősek hónapjának kezdő 
napján újra és újra meg kell 
erősíteni magunkban azt a 
gondolatot, hogy felelősség-
gel tartozunk az idősebb ge-
nerációkért.

SALKAHÁZI SZÜRETI BÁL

„Nem az a fontos, az ember hány éves” 
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Kupcsik Sarolta „Miskolc az 
idegenvezető szemével” című 
vándorkiállítása költözött a II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár első emeletére.

Az ölelő Bükk, Lillafüred a 
város tüdeje, Diósgyőr vár, Mis-
kolctapolca külön világ, A bel-
város szíve, A művészetek há-
zai, Isten háza, Az Avas, Miskolc 
hegye – Miskolc gyöngyszemei 
Kupcsik Sarolta szemével. A ki-
állítás megnyitóján Csorba Pi-
roska, Szabó Lőrinc-díjas költő 
úgy fogalmazott egy jó fotós eg-
látja a szépséget abban is, ami 
esetleg mások számára nem 
egyértelmű. Megörökíti azt a 
pillanatot, amelyben a múlt és 
a jövő összeér. A jó fotónak lel-
ke van – emelte ki. 

Kupcsik Sarolta hosszú évek 
óta mutatja be a várost az itte-

nieknek és az ide érkezőknek. 
Februári kiállítása megnyi-
tóján mondta el, hogy jó ide-
je amatőr fotós is. – Már-már 
hihetetlen, hogy a könyvtár 
a tizedik kiállítási helyszín és 
egyben persze nagy megtisz-
teltetés is – hangsúlyozta, kü-
lön örömnek nevezve, hogy 
abban az intézményben állít-
hat ki, ahol oly’ sokszor meg-
fordult már. – Nagyon jó látni, 
amikor a miskolciak elgon-
dolkodnak egy-egy kép előtt, 
hogy vajon a város mely részén 
készült. Így egy kicsit ugyanazt 
csinálhatom, mint az idegen-
vezetéssel; megmutatom azt, 
ami a mi városunkban gyö-
nyörűség – hangoztatta.

A megnyitón Petri Nóra és 
Balázs István olvasott fel rész-
leteket Csorba Piroska „Arany 
Miskolc” című könyvéből. 

Egynapos családi progra-
mot szervez október 13-án 
a Herman Ottó Múzeum, 
amely során megismerhetik 
az érdeklődők a történel-
mi Avas időnként elfeledett 
értékeit. 

Az Avas a miskolciak sze-
mében több mint egy egy-
szerű domb. A már ősidők 
óta lakott terület szerves ré-
szét képezi Miskolc történel-
mének. Itt található közel 900 
borospince, felettük csúcso-
sodik az Avasi kilátó, a város 
egyik jelképe. A domb alján 
elhelyezkedő Avasi Templom 
a temetővel a város legrégeb-
bi építményei közül valók, 

csakúgy, mint a Herman Ottó 
Múzeum papszeri kiállítási 
épülete, mely múzeummá vá-
lása előtt református elemi is-
kolaként működött – mond-
ta el Nagy Attila, a program 
szervezője, a Herman Ottó 
Múzeum munkatársa.

– Ezt a páratlan sokszínűsé-
get mutatjuk be egy egynapos 
program keretében, felidézve 
a terület múltját, megmutat-
va jelenét, kötetlenül elbeszél-
getve annak jövőjéről. Többek 
között ezzel a programmal 
csatlakozik intézményünk a 
Múzeumok Őszi Fesztiváljá-
hoz, melynek szervezői idén 
a „Szenzációs Örökségünk” 
mottót tűzték ki a rendezvény 

zászlajára, mindemellett a csa-
lád és a mozgás fontosságát 
igyekeznek kiemelni. Nem is 
kellett sokat gondolkodnunk, 
hogy a város mely területét 
mutassuk be szenzációs örök-
ségükként, hiszen a történelmi 
Avast bebarangolva egyszerre 
nyerhet betekintést a látoga-
tó a város oktatás-, kultúra-, 
vallás- és őstörténetébe, is-
merkedhet meg a terület jel-

legzetes építészetével, borkul-
túrájával. Ezt követik majd a 
papszeri kiállító épületünkben 
rendezett programok – tette 
hozzá Nagy Attila.

A tematikus séta mellett 
filmvetítéssel egybekötött pó-
diumbeszélgetésen, régészeti 
előadáson, borkóstoláson és 
pincelátogatáson is részt ve-
hetnek az érdeklődők. 

- Mindezen programele-
mek mellett igyekszünk pap-
szeri kiállító-épületünk ud-
varát igazi vigalmi negyeddé 
varázsolni, ahol többek kö-
zött egy akusztikus gitárzenei 
koncertet is meghallgathat-
nak a látogatók, akár egy po-
hár bor társaságában – részle-
tezte a szervező.

A program rendezvény-
jeggyel látogatható. A szom-
bati munkanapra tekintettel 
13.30-kor veszi kezdetét és 
este 8 óráig tart.

Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezik nemzetünk. 
169 évvel ezelőtt, ezen a napon végeztek ki az 1848-49-es 
szabadságharcban játszott szerepükért tizenhárom honvéd-
tisztet Aradon, Batthyány Lajost, az első felelős magyar mi-
niszterelnököt pedig Pesten. 2001-ben a kormány ezt a napot 
nemzeti gyásznappá nyilvánította.

A kivégzés előzménye a vilá-
gosi fegyverletétel volt, melyre 
1849. augusztus 13-án került 
sor. A magyar sereg Világos kö-
zelében, a várostól mintegy 15 
km-re északra levő csigérszől-
lősi mezőn tette le a fegyvert 
az orosz csapatok előtt. Gör-
gey Artúr, a magyar sereg fő-
vezére Rüdiger orosz tábornok 
lovassági tábornok vezérkari 
főnökével, Frolov tábornokkal 
tárgyalta meg a fegyverletétel 

idejét, módját és egyéb körül-
ményeit. Ez nagy sértés volt az 
osztrák császári haderő számá-
ra, hiszen ha nekik adták volna 
meg magukat a magyarok, an-
nak üzenete az lett volna, hogy 
az ellenük folytatott szabad-
ságharc elbukott. Így azonban 
az volt a fegyverletétel üzene-
te, hogy két nagyhatalom fegy-
veres erőivel szemben nem 
lehet tovább harcot folytatni. 
Ivan Fjodorovics Paszkevics 

orosz fővezér augusztus 16-
án Ferenc Józsefhez írt leve-
lében megbocsátásra biztatta 
az osztrák császárt. Úgy fogal-
mazott: „Hangozzanak el fel-
séged trónusának magasából a 
megbocsátás és feledés szavai.” 
Az oroszok végül – noha ígé-
retet tettek ennek ellenkezőjé-
re – foglyaikat némi habozás 
után átadták az osztrákoknak, 
az ítéleteket Haynau, Magyar-
ország kormányzója erősítette 
meg és írta alá. . A tisztekhez 
méltó golyó és lőpor általi ha-
lálban mindössze négyen ré-
szesülhettek, a többieknek kö-
tél által kellett befejezniük az 
életüket. A nemzet vértanúja 
lett: Aulich Lajos, Damjanich 
János, Dessewffy Arisztid, Kiss 
Ernő, Knézich Károly, Lahner 
György, Lázár Vilmos, Leinin-
gen-Westerburg Károly, Nagy-
sándor József, Pöltenberg Ernő, 
Schweidel József, Török Ignác 
és Vécsey Károly. Pesten ezen 
a napon végezték ki Batthyá-
ny Lajos miniszterelnököt, akit 
csak 1870. június 9-én temet-
hettek el nyilvános tisztele-

tadással, mauzóleumában. Ki-
végzésének helyén 1926-ban 
avatták fel az örökmécsest.

Az aradi vértanúk kultusza 
már a kivégzés napján elkez-
dődött. Szemtanúk elbeszélése 
alapján már egy-két órával a 
kivégzéseket követően töme-
gekben zarándokoltak a hely-
színre a gyászolók. Mindenki 
sírt, imádkozott, ezen a napon 
minden boltot, nyilvános he-
lyiséget bezártak. A vértanúk 
emlékének megörökítésére, 
köztéri szobor vagy emlék-
mű felállítására azonban csak 
a kiegyezés után lehetett gon-
dolni. Barabás Béla jogász, volt 
országgyűlési képviselő 1929-
ben megjelent emlékirataiból 
ismert, hogy édesapja volt az 
első, aki egy kiszáradt eper-
fát és egy keresztet vitetett ki a 
kivégzés helyszínére. Az eper-
fa ágaira ragasztott cédulákra 
írták fel a tizenhárom vérta-
nú nevét. 1871-ben a vértanúk 
emlékének ápolását felvállaló 
Aradi Honvédegylet egy em-
lékkővel helyettesítette a ki-
száradt eperfát. A vesztőhelyen 

ma látható obeliszket 1881-
ben állították fel.

Már a kivégzés napján kez-
detét vette az áldozatok tárgyi 
hagyatékának gyűjtése is. Az 
egyre szélesebbre dagadó or-
szágos kegyelet hatására em-
lékeztető kiadványok szület-
tek. Sokszorosított formában 
számtalan kő- és olajnyomat 
került a piacokra, vásárokra, 
amelyekből még ma is forga-
lomban van jó néhány. Thor-
ma János „Az aradi vértanúk” 
című festményét a nép előbb 
ismerhette meg sokszorosított 

olajnyomatos formában, mint 
a műértő közönség eredeti-
ben, hiszen politikai okokból 
először csak 1905-ben állítot-
ták ki a művet. A nyomtatott 
emléklapok hatására a nép-
művészetben is megjelentek a 
vértanúhalált halt tábornokok 
ábrázolásai. Ezek közül külön 
kiemelkednek azok a Veszp-
rém megyében készült dísz-
botok, ahol a pásztorfaragások 
hagyományos technikájával, a 
kőnyomatos képek másolásá-
val több változatban készítet-
ték a dísz- és sétabotokat.

ARAD, A MAGYAR GOLGOTA
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Thoma János: Az aradi vértanúk 

Tiszteletadás a hősöknek Miskolcon

„Legyenek megáldottak 
poraikban, szellemeikben”

Kupcsik Sarolta fotókiállítása Régészeti előadás, borkóstolás, pincelátogatás

MISKOLC SZÉPSÉGEIA történelmi Avast  
idézik meg a múzeumban

1890. október 6-ától a pesti közönség a Vigadó első emeleti ter-
mében felállított Edison-féle fonográf hengerről hallhatta Kossuth 
Lajos megemlékező szónoklatát az aradi hősökről: „A világ birája, 
a történelem fog e kérdésre felelhetni. Legyenek a szentemlékű vérta-
núk megáldottak poraikban, szellemeikben a’ hon szabadság Istenének 
legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztűl; engem, ki nem bo-
rúlhatok le a magyar Golgotha porába, engem October 6ka térdeimre 
borúlva fog hontalanságom remete lakában látni a mint az engem ki-
tagadott Haza felé nyujtva agg karjaimat a hála hő érzelmével áldom 
a vértanuk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, ‚s a’ magasztos pél-
dáért, melyet az utódoknak adtanak; ‚s buzgó imával kérem a magya-
rok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hun-
gária ajkairol a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen!

Balázs István, Csorba Piroska, Kupcsik Sarolta és Petri Nóra
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Lovagoltatás, íjászat, népi ját-
szótér, hagyományőrző prog-
ramok, valamint gasztro és 
népmese udvar – pezsgett az 
élet múlt szombaton az Avasi 
kilátónál, ahol Szent Mihály 
napját ünnepelhették a kilá-
togató családok.

Miskolc kultikus helyszínére, 
ahol óriási betűk is hirdették: 
ezúttal az Avason idézik meg 
a jeles Szent Mihály naphoz 
kötődő szokásokat. A rendez
vényt a Nő a Siker Alapítvány 
szervezte meg, a Családok Éve 
programsorozat keretében.

Mint ismert, ez a nap az 
egész magyar nyelvterületen 
a gazdasági év nevezetes for
dulópontjának számított és a 
pásztorszerződéseknél nagy 
szerepet játszott.

A Szent György napkor le
gelőre hajtott állatokat ilyen
kor hajtották haza. Ez a nap a 
pásztorok elszámoltatásának, 

szegődtetésének időpontja 
is volt. A Hortobágy vidékén 
Mihály nap volt a legnagyobb 
ünnep, ekkor mulatságokat, 
bálokat is rendeztek. Egyes he
lyeken reggel a templom körül 
gyülekeztek ilyenkor a pászto
rok, majd, miután a szentmi

sén megkapták a pap áldását 
a munkájukra és a következő 
gazdasági évre, felkeresték le

endő gazdáikat, ahol ünnepi 
lakoma és áldomás mellett kö
tötték meg az új szerződéseket.

A hagyomány szerint ezen a 
napon hajtották be a legelőről 
az állatokat a téli szálláshelyek
re. Mihály napja a pásztorok 
elszámoltatásának és szegőd

tetésének időpontja is volt.  
A pásztorok Csíkban még ma 
is ekkor térnek vissza a hava

sokról a jószággal, a juhászok 
is ilyenkor adják át a juhokat a 
gazdának, s kapják meg a bé
rüket.

Időjárásjósló napnak is tar
tották, ha ugyanis Mihály itt 
találja a fecskéket, akkor a ha
gyomány szerint kellemes me
leg ősz várható. Ha Szent Mi
hály éjszakáján a juhok vagy a 
disznók összefeküdtek, hosz
szú, erős telet vártak, ellenkező 
esetben enyhét. Bácskában úgy 
mondták: Szent Mihálykor ke
leti szél igen komoly telet ígér. 

A Szent Mihály napi ünnep
séget Csöbör Katalin ország
gyűlési képviselő, a Nő A Siker 

Alapítvány alapítója nyitotta 
meg, az Avasi kilátónál. Mint 
mondta, nagyon büszke rá, 
hogy szervezetük számos te
rületen aktív, fontosnak tartják 
egyebek mellett a hagyomá
nyok ápolását is.

– Manapság talán nehezeb
ben mozdulunk ki otthonról, 
de a közösségre, az együttlé
tekre, az összetartozás érzésére 
mindenkinek szüksége van. A 
mostani rendezvény a magyar
ságtudatunkat hivatott erő
síteni kicsikben, nagyokban, 
iskolásokban és felnőttekben 
egyaránt – hangsúlyozta Csö
bör Katalin, köszönetet mond
va a környező települések azon 
vezetőinek, akik csatlakoztak a 
kezdeményezéshez. – Bízunk 
abban, hogy ez a rendezvény is 
jó hírét viszi Miskolcnak és az 
egész megyének – emelte ki. 

Az országgyűlési képvise
lő elmondta, meghívott a je
les alkalomra nagyköveteket 

is, hogy bemutassa nekik Mis
kolcot és a hagyományainkat. 
Csehország budapesti nagykö
vete, Juraj Chmiel úgy nyilatko
zott, Miskolc egy igazán gyö
nyörű város, nem először, és 
reményei szerint nem is utoljá
ra járt nálunk.

Hozzátette, többször tárgyalt 
már itt a város vezetésével, na
gyon jónak nevezte a kapcsola
tát a polgármesterrel valamint 
a kereskedelmi és iparkama
rával. – Tudom, hogy itt cseh 
villamosok járnak, igazán sze
retem a városukat! Az Avasi ki
látónál először vagyok, nagyon 
tetszik a kilátás – mondta.

Juhász Gergely az Avason él 
családjával, ők a játszótérre in
dultak, amikor meghallották a 
zeneszót a kilátónál. – Öröm
mel tapasztaltuk, hogy ilyen 
program is van már itt. Né
zelődünk egy kicsit, vásárol
gatunk és amit lehet, kipróbá
lunk – tette hozzá.

SZENT MIHÁLY NAP AZ AVASI KILÁTÓNÁL

„A rendezvény a magyarságtudatunkat  
hivatott erősíteni”

Alig két hét alatt, közel 1000 négyzetméteren kicserélték a 
padlóburkolatot a megyei könyvtárban és más felújításo-
kat is végeztek. Miskolc város vállalta a 10 millió forintos 
beruházás költségeit. 

Az első emeleten a megko
pott, szakadozott, nehezen tisz
títható filcborítást távolították el 
és kopásálló PVCvel burkolták 
le a padlót. A földszinti szolgálati 
övezetben is kicserélték a padló
burkolatot és elvégezték a tiszta
sági festést. A felújítást a Miskol
ci Közintézményműködtető 
Központ munkatársai végezték. 
A burkolatcsere után kényelmes 
székek, megfelelő magasságú 
asztalok kerültek a folyóiratol
vasóba, új szőnyeget kaptak a 
Gyermekkönyvtár látogatói és 
megújult a kamaszok számára 
kialakított Tinisarok. Egyebek 
mellett erről is szó volt a megú
jult könyvtári térben megtartott 
sajtótájékoztatón. Prokai Mar-
git könyvtárigazgató köszöne
tét fejezte ki, hogy Kiss János 

alpolgármester figyelmének és 
közbenjárásának köszönhetően 
– soron kívüli támogatásként – 
a fenntartó, Miskolc város vállal
ta a 10 millió forintos beruházás 
költségeit. Az igazgató elmond
ta, a felújítással kapcsolatban 
vannak még terveik, szeretnék, 
ha a második emelet is megújul
na. A tervek szerint jövő nyáron 
folytatódhat a felújítás.

Ez a támogatás újabb bi
zonysága annak, hogy a vá
ros számára fontos a közmű
velődés erősítése – mondta 
Kiss János alpolgármester. A 
tudás, az értékek felhalmozá
sa, de az oktatás szempontjá
ból is nagyon lényeges, hogy 
a fenntartók foglalkozzanak 
a könyvtárakkal. Kiemelte: a 
könyvek értéket jelentenek és 

értéket közvetítenek. Nincs ez 
másként az internet és a dig
italizáció világában sem.

Az olvasás és könyvek szerel
meseit tehát már egy megújult 
környezet várta a 13. alkalom
mal megrendezendő Országos 
Könyvtári Napokon, október 1. 
és 7. között, a megyei könyvtár
ban. Az egy hét „ívét” a családi 
programok adták: voltak kiállí
tások, kézműveskedéstől kezdve 
a mézeskalácskészítésig, játéko
kig, társasjátékokig, ismeretter
jesztő előadásig, író vendégek 
meghívásáig nagyon színes fel
hozatallal várták az érdeklődő
ket. Adományokat is gyűjtöttek 
a könyvtárak a Miskolci Állat
segítő Alapítvány pártfogoltjai 
számára. Az Országos Könyv
tári Napok programsorozata hi
vatalosan ugyan október 1jén 
kezdődött, de – mondhatjuk: 
hagyományosan – a miskolci 
könyvtárak előrendezvényeket 
is tartottak. Ilyen volt a Kányá
di Sándor költő emlékére rende
zett est, a Tompanap és a Petőfi 
Sándor Könyvtár családi napja, 
amikor színpadi programokat 
és játékokat kínáltak kicsiknek 
és nagyoknak. Az OKN rendez
vényei egészen a következő csa
ládi napig, a Könyves Vasárna
pig tartanak. 

Könyves hétvége 
Megbocsátás napjai, ingye

nes beiratkozás, könyvszob
rászat, mesés akadályverseny, 

olvasók királynője és királya, 
könyvmolytalálkozó – többek 
között ez várja a könyvtárak
ban a miskolci családokat, ba
ráti társaságokat péntektől va
sárnapig.

A kedvezmények is csatla
koznak október 5étől, pén
tektől a színes programokhoz! 
Az Országos Könyvtári Na
pok keretében nemcsak a be
iratkozás lesz ingyenes, illetve 
olcsóbb, de a könyveket késve 
visszavivőknek is megbocsáta
nak a miskolci II. Rákóczi Fe
renc Megyei és Városi Köny
várban. Egészen pontosan 
október 5–7. között, péntektől 
vasárnapig aki késedelembe 
esett, de ezen napok valame
lyikén visszahozza a kölcsön
zött dokumentumot, „bünte
tés” (késedelemi díj fizetése) 

nélkül megteheti. A könyvtá
rak azoknak tudnak megbo
csátani, akik eddig még nem 
éltek ezzel a különleges lehető
séggel – visszaesőknek nem. A 
visszatérő beiratkozók viszont 
ugyanúgy megkapják a ked
vezményt, mint az újak! Ok
tóber 5én, pénteken ingyen, 
szombaton pedig fél áron lehet 
egy évre beiratkozni.

Szombaton két könyvtár tart 
nyitva: a központi épület és a 
Szabó Lőrinc Könyvtár. Ezek
ben színes programmal is vár
ják a hétvégén az érdeklődőket: 
a Szabóban a Könyves Szom
bat, a központban a Könyves 
Vasárnap kínál elfoglaltságot.

A Könyves Szombat kere
tében október 6án 10–16 óra 
között a könyvszoborkészítést, 
a foltvarrást és a csuhézást is 

ki lehet próbálni. A közkedvelt 
Könyves Vasárnap is 10 órától 
várja a mesés akadályok legyő
zésére vállalkozókat és a kü
lönböző kézműves technikák 
iránt érdeklődőket. Fél 2től 
pedig nemcsak az akadályver
seny eredményét hirdetik ki, de 
az olvasók királynője és királya 
pályázatét is – megkoronázva 
nemcsak az Országos Könyvtá
ri Napok rendezvénysorát, ha
nem a legjobb pályázókat is.

A könyvbarátoknak szóló 
további jó hír: szombaton 3 
órától a Tompa Mihály Könyv
tárban gyűlnek össze a Könyv
Molyok, vasárnaptól pedig újra 
lehet nevezni a Nagy Könyves 
Beavatásra, amelyen korábban 
is szép eredményeket értek el 
az olvasni szerető, kreatív mis
kolci fiatalok csapatai.

Újjászülető épületben várták a könyvek szerelmeseit 
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 



Hazánkban ötödik éve rendezik meg a világ legnépszerűbb aka-
dályverseny sorozatát, a Spartant! Az idei nagysikerű kanizsai és 
várgesztesi rendezvények után a széria következő állomásának 
Miskolc ad otthont, az esemény rajt-cél területe a Csanyik-völgy.

Október 13-án rendezik a 
„Beastet”, vagyis az úgynevezett 
hosszú távú Spartan versenyt. 
Ez azt jelenti, hogy az indulók-
nak egy kb. 21-25 km-es távot 
kell megtenniük, a pályát ter-
mészetes és mesterséges aka-
dályokkal tarkítják – ezekből 
is legalább 30 db-ot kell leküz-
deni. Október 14-én a „Sprint”, 
vagyis a rövidtáv lesz terítéken, 
ahol 5-8 km-es pályán legalább 
20 akadályt kell teljesíteni.

A kemény szintek, az őszi 
időjárás, valamint a kiszámít-
hatatlanság is nehezíti a részt-
vevők dolgát. Ahogy a szlogen 
is mondja: You’ll know at the 
finish line, vagyis a célvonalon 
tudni fogod, hiszen az indulók 

nem sejthetik előre, hogy pon-
tosan mi is vár rájuk – a pálya-
adatok csak a versenyt követő-
en kerülnek nyilvánosságra!

Az őrületből a gyermekek 
sem maradhatnak ki; mind-
két napon négy különböző 
korosztályban versenghetnek 
a legkisebbek a számukra ki-
alakított pályákon. Szintén a 
hétvégi rendezvény része a ha-
zánkban első ízben megrende-
zésre kerülő 12 órás Hurricane 
Heat, ami tulajdonképpen nem 
verseny, hanem egy katonai ki-
képzés-jellegű esemény.

A Beast távot a szervezők 
mindenképpen azoknak ajánl-
ják, akik rendszeresen spor-
tolnak és nem ez lesz az első 

Spartan versenyük. Akiknek a 
Beast túl nagy falat, válasszák 
a Sprintet; ezt a távot ajánlják 
azoknak is, akik első Spartan 
megmérettetésükön szeret-
nének elindulni Miskolcon. 
A gyermek-, vagyis a Spar-
tan Kids versenyekre, illetve 
a Hurricane Heatre is lehetett 
regisztrálni. Mint mindig, a 
Spartan minden befutója Fi-
nisher pólót és befutóérmet 
kap a célban, a különböző ka-
tegóriák legjobbjait díjazzák!

A szervezők ezúttal ígérik, 
hogy mindenkit kimozdítanak 
abból a bizonyos komfort zó-

nából és erősen ajánlják, hogy 
a résztvevők felkészülésükbe 
építsenek bele sok terepfutást, 
valamint erősítő edzéseket. Az 
érdeklődőktől azt kérik, tájéko-
zódjanak a versenyről az ese-
mény Facebook oldalán, vala-
mint a rendezvény honlapján! 

De mire is számíthat az, aki 
eljön Miskolcra? 

Az esemény egész hétvégés 
szórakozási lehetőséget kínál, 
a rendezvény ideje alatt ferge-
teges hangulat várható, DJ és 
speaker szórakoztatja majd a 
nagyérdeműt, a fesztiválterü-

leten számos aktivitás között 
válogathatnak a résztvevők és 
a nézők. A szurkolóknak érde-
mes lesz elsétálni a pálya kü-
lönböző szakaszaira is, hiszen 
nemcsak a csodás bükki pano-
rámában gyönyörködhetnek; a 
versenyzők egymással, és ön-
magukkal történő küzdelme is 
rendkívül izgalmas - Miskolc 
pedig egész hétvégén sokszínű 
attrakciókkal várja majd az ide 
látogatókat!

Jegyezd fel a naptáradba: MIS-
KOLC BEAST & SPRINT Idő-
pont: 2018. október 13-14. Hely-
szín: Csanyik-völgy, Miskolc

Jön a Spartan Miskolc Beast és Sprint hétvége!

HA EGYSZER KIPRÓBÁLTAD,  
TÖBBÉ NEM TUDOD ABBAHAGYNI…
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A Spartan Miskolc verseny-
központját jelentő fesztivál-
területre, a Csanyik-völgy-
be, október 12-én, pénteken 
8:00 órától október 14-én, 
vasárnap 21:00 óráig nem 
lehet majd autóval felhaj-
tani. A Hegyalja és Vadas 
Jenő utcában megállni tilos 
lép életbe péntek délutántól 
vasárnap estig.

A Sportliget utcán és a 
Vendég úton teljes hosz-
szában megállni tilos korlá-
tozás lép hatályba október 
12-én péntek délutántól ok-
tóber 14-én vasárnap estig. 
Ez érvényes lesz a Diósgyőri 
Uszoda és a DVTK Edző-
központ főépülete közötti 
útszakaszra is.

Október 13-án, szomba-
ton és október 14-én va-
sárnap mindkét irányban 
megszűnik a közlekedés a 
Sportliget út Penny Market 
– Vendég utca szakaszon. A 
DVTK Edzőközpontot és a 
Diósgyőri Uszodát a DVTK 
Stadion vagy a Lorántffy 
Zsuzsanna utca felől lehet 
gépjárművel megközelíteni.

Október 13-án, szomba-
ton 06:00 és 10:00 óra között 
megnövekedett forgalomra 
és torlódásra lehet számíta-
ni az M30-as autópálya Mis-
kolc Déli csomópontjától 
a Futó utca, Csermőkei út, 
Gózon Lajos út, Lorántffy 
Zsuzsanna útvonalon. A 
szervezők azt kérik, aki nem 
a versenyre tart és teheti, 
október 13-án kerülje el az 

érintett utakat a kora reggeli 
és délelőtti időszakban.

Parkolás, helyi járatok
A versenyzők és kísérőik 

számára a DVTK Stadion 
környezetében 2000 parko-
lóhelyet jelölnek ki a szerve-
zők. Innen a résztvevőket az 
MVK Zrt. különjáratai szál-
lítják majd a versenyhely-
színre, a Csanyik-völgybe, 
6-8 perces követési idővel, a 
Stadion nyugati oldalán lévő 
parkolóból indulva.

A Fesztiválterület megkö-
zelítésére az MVK Zrt in-
gyenes Spartan különjáratot 
indít Felső-Majláth - Majális 
Park között október 13-án 
szombaton 09:30-tól 20:20-
ig, október 14-én vasárnap 
11:00 óra és 18:30 között.

Miskolc Fun Zone: 
A Miskolc Fun Zone töb-

bek között ingás és rönkös 
akadályelemekkel, vietnámi 
híddal várja a résztvevőket 
és a kilátogató érdeklődőket 
egyaránt. Aki sikerrel veszi az 

akadályokat, egyedi, Miskolc 
dizájnos garantált ajándék-
tárgyakkal lehet gazdagabb. A 
Miskolc Fun Zone azoknak is 
érdekességekkel, információ-
val szolgál, akik a város iránt 
érdeklődnek. A Miskolc Fun 
Zone október 13-án, szomba-
ton 9.30-tól 17.30-ig, október 
14-én, vasárnap 9.30-tól 17.00 
óráig várja vendégeit a Csa-
nyik-völgyben felépített ver-
senyközpontban.

Korlátozott nyitvatartás 
A Spartan ideje alatt a 

Miskolci Állatkert csak az 
előre bejelentett csoporto-
kat és a verseny résztvevő-
it fogadja. Az MVK ZOO 
járata nem üzemel, viszont 
helyi járattal a Majális-par-
ki buszmegállóig továbbra is 
biztosított az eljutás. 

A fenti időszakban autóval 
sem megközelíthető a Mis-
kolci Állatkert és Kultúr-
park. A versenyt követően, 
október 15-től a megszokott 
téli nyitvatartás és közleke-
dési rend várja a látogatókat.

Július 5-8. között Győrben 
rendezték meg az ifjúsági 
atlétikai Európa- bajnoksá-
got, ahol a Miskolc Váro-
si Sportiskola versenyző-
je, Bacsa Fanni 100 méter 
gáton bejutott a kontinens 
viadal döntőjébe. Ezzel 
kvalifikálta magát az októ-
beri, Buenos Aires-i ifjúsá-
gi olimpiára! A napokban 
az MVSI vezetői tolmácsol-
ták neki jókívánságaikat az 
utazás előtt.

Nyáron a győri ifjúsági 
Eb-n 50 ország, 1063 atlétája 
állt rajthoz. A magyar válo-
gatottban az MVSI öt atlétája 
kapott bizonyítási lehetősé-
get, a miskolci fiatalok reme-
kül helytálltak az erős me-
zőnyben.

A Tigyi József által felké-
szített Bacsa Fanni 100 méter 
gáton nyújtott teljesítményét 
külön ki kell emelni, hiszen az 
elő- és középfutam során egy-

aránt élete legjobbját futotta, 
és bejutott a fináléba. A döntő 
résztvevői valamennyien – így 
természetesen Fanni is – ott le-
hetnek ősszel az argentínai kor-
osztályos ötkarikás játékokon. 

– Nagyon büszkék va-
gyunk Fannira, remélem, 
hogy jól fogja érezni magát. 
Jól felkészült, nagyon druk-
kolunk neki – mondta el Ily-

lyés Miklós, az MVSI ügyve-
zetője. 

Tigyi József úgy fogalma-
zott: nagy megtiszteltetés 
számára, hogy ott lehet tanít-
ványával Buenos Aires-ben. 
– Jól felkészültünk, nyáron 
nem volt egy perc megállás 
sem, ott kint már a mentális 
felkészültségre kell koncent-
rálnunk – húzta alá az edző. 

Bacsa Fanni arról szólt, vé-
gig felszabadultan edzett és 
nagyon várja a versenyt. – A 
júliusi Eb-n még bennem volt 
a szorongás, hogy akár ki is 
juthatok majd az ifjúsági olim-
piára, de most már sokkal fel-
szabadultabban tudtam edze-
ni. Mindent bele fogok adni 
– nyilatkozta a versenyző. Ok-
tóber másodikán indulnak út-
nak, versenyei október 11-én 
és 14-én délután lesznek, amit 
az Eurosport is közvetít.

Bacsa Fanni is képviseli  
hazánkat az ifjúsági olimpián

Fanni egy kabalát is visz magával az ifjúsági  
olimpiára, melyre egyedi mezt készítettek

SPARTAN – KÖZÉRDEKŰ TUDNIVALÓK 



Sütő Szilárd a DVTK Labdarúgó Akadémia igazgatója 
Sütő Szilárd vette át a 

Benczés Miklós távozását kö-
vetően megüresedett akadé-
miai igazgatói pozíciót, Zsi-
voczky Gyula pedig utánpótlás 
szakmai igazgatóként folytatja. 
A DVTK Labdarúgó Akadé-
mia igazgatójaként Sütő Szi-
lárd a DVTK saját utánpótlása 
mellett a klub szakmai felügye-

lete alatt működő diósgyőri 
Regionális Utánpótlás Köz-
pont (RUK) és az alá tartozó öt 
alközpont (Salgótarján, Eger, 
Mezőkövesd, Sátoraljaújhely 
és a Sajóvölgye Focisuli) mun-
kájáért felel Tajti József spor-
tigazgató társaként, emellett 
továbbra is besegít az első csa-
pat munkájába.

Felújították a kollégiumi szintet
A DVTK Nemzeti Ko-

sárlabda Akadémia újabb 
mérföldkőhöz érkezett. 

A diósgyőri női kosárlab-
da utánpótlást működtető 
sportszervezet a Győri kapu-

ban kollégiu-
mot újított fel 
annak érde-
kében, hogy 
a DVTK azon 
fiatal kosár-
labdázói is 
kiváló körül-
mények kö-
zött tanul-

hassanak és pihenhessenek, 
akik a megye más települési-
ről kerültek a DVTK-hoz. Az 
új kollégiumi szintet a DVTK 
kosárlabda szakosztályának 
társadalmi elnöke, Csöbör 
Katalin országgyűlési képvi-
selő, a Magyar Kosárlabdá-
zók Országos Szövetségének 
főtitkára, Bodnár Péter, vala-
mint a miskolci tankerület 
igazgatója, László István adta 
át a sportolóknak.

Egy győzelem, egy vereség
Szeptember 30-án a 

Tipsport Liga éllovasa ellen 
aratott sikert a DVTK Jeges-
medvék csapata. 

A hazai találatokat Magosi, 
Somogyi, Crawford és Pance 
szerezték. (DVTK Jegesmed-
vék – HC Nové Zámky 4-2) 
A Jegesmedvék HK Poprad 
elleni, október 2-ai találko-
zója a hosszabbításban dőlt 

el. A ráadásban 
Svitana bünte-
tőből szerez-
te meg a Macik 
elleni, győztes 
találatot. (HK 
Poprad – DVTK 
Jegesmedvék 3-2 
h.u.)

Fölényes győzelemmel rajtolt az Aluinvent DVTK
Az újjáépített Aluinvent DVTK 

fölényes, 17 pontos győzelemmel 
kezdte meg október 3-án a Női Ko-
sárlabda NB I/A küzdelmeit. Shatori 
Walker-Kimbrough 17, Chanel Mo-
kango 14 pontot szerzett (és 12 le-
pattanót is leszedett), Megyessy Dóra 
pedig 10 pontjával és 10 asszisztjával 
tűnt ki a mezőnyből. (Női Kosárlabda 
NB I/A-csoport, 1. forduló: Aluinvent 
DVTK - ZTE NKK 67-50)

Forrás: dvtk.eu

A magyar férfi asztalitenisz 
válogatott 3:0-ra kikapott 
a portugáloktól az október 
2-án, a Miskolci Egyetem kör-
csarnokában megrendezett 
Európa-bajnoki selejtezőn.

Az esélyek nem a mieink 
mellett szóltak, de így volt ez 
az osztrákok elleni selejtezőn 
augusztus végén is és akkor 
bravúros magyar diadal szüle-
tett. Bíztunk az újabb meglepe-
tésben, de ez most elmaradt.

Az első meccset Majoros 
Bence játszotta, mégpedig azzal 
a Joao Geraldóval, akitől febru-
árban a portugáliai találkozón 
3:2-re kikapott. Ezúttal is tor-
kollhatott volna döntő szett-
be a csatájuk, de sajnos eddig 

nem jutottak el. Sima vendég-
siker volt kinézőben, Geral-
do ugyanis az első két játszma 
megnyerése után a harma-
dikban 4:1-re vezetett. Ekkor 
azonban jött a magyar időké-

rés, majd hipp-hopp 8:4 lett 
Majorosnak. A szépítés össze is 
jött, sőt a negyedik szettet 4:0-
val kezdte a magyar fiú. Ekkor 
viszont az ő lendülete tört meg 
és Geraldo fordított, eldöntve a 
mérkőzést.

Következett az a parti, ame-
lyen a legnagyobb volt a kü-
lönbség a játékosok világrang-
listás helyezése között: Marcos 
Freitas az igen előkelő 14., míg 
Szudi Ádám a 171. helyen áll a 
hétfőn kiadott rangsorban. A 

szettek közepéig nem sok lát-
szott ebből a nagy differenciá-
ból, ám a szettek második felé-
ben már kijött Freitas klasszisa, 
és rendre állva hagyta ellenfe-
lét. Így Szudi hiába indult há-
romszor is ígéretesen, 3:0-s ve-
reséget szenvedett.

A Miskolci Egyetem Körcsar-
nokának lelátója mindazonáltal 
szépen megtelt, érdemes volt a 
borsodi megyeszékhelyre hozni 
ezt az Eb-selejtezőt.

„Tudatos döntés volt a 
szövetség részéről, hogy 
közelebb vigyük a nem-
zetközi szintű pingpongot a vi-
déki városokhoz – nyilatkozta 
Nátrán Roland, a Magyar Asz-
talitenisz-szövetség elnöke. – 
Az, hogy ezek az emberek élő-
ben meg tudják nézni az ilyen 
klasszisokat, megéri azt a több-
letmunkát, amit ennek a meg-
szervezése jelentett.

Sajnos a közönség támoga-
tása sem volt elég ahhoz, hogy 
legalább egy meccset elcsíp-
jünk a 2014-es csapat Euró-
pa-bajnokság aranyérmesé-
től. Harmadik emberként erre 
Ecseki Nándornak volt lehető-
sége, aki először játszott tét-
mérkőzést azóta, hogy beke-

rült a világranglista első 100 
helyezettje közé. Ellenfele a 
34.-ként jegyzett Tiago Apoló-
nia volt, a papírforma tehát itt 
sem magyar sikert ígért és nem 
is az született. Apolónia végig a 
kezében tartotta az irányítást 
és 3:0-s győzelemmel pontot 
tett a párharc végére.

– Veszélyes, fiatal csapat 
a magyar, ezt megmutatta 
Ausztria ellen is, ezért tud-
tuk, hogy nagyon komolyan 
kell vennünk a mai összecsa-
pást – mondta a győzelmük 
után Joao Geraldo. – Oda kel-
lett figyelnünk minden pont-
ra, kockázatmentes játékra volt 
szükségünk. Tetszett a mis-
kolci csarnok és a hangulata, 
szeretem, ha a szurkolók ilyen 
sportszerűen buzdítják a csa-
patukat, ezért még jobb érzé-
sekkel megyek haza.

Majoros Bence is értékelte a 
mérkőzést. – Sajnálom, hogy 
nem tudtunk nyerni, de nem sze-
rezhetünk mindig meglepetést – 
így a Bundesligában légióskodó 
játékosunk. A portugálokon ér-
ződött, hogy nagyon fontos szá-
mukra ez a mérkőzés, nagyon 

összeszedetten játszottak. Mi 
megpróbáltunk mindent, nyom-
tuk, ami a csövön kifért, ennyi 
volt ma ebben. Az, hogy a múlt-
kor arattunk egy bravúrgyőzel-
met, nem jelenti azt, hogy min-
dig olyan magas szinten tudunk 
játszani – hangoztatta. 

ASZTALITENISZ EB-SELEJTEZŐ

A címvédő MOL Vidi FC 
egygólos győzelmet aratott 
a Diósgyőri VTK vendége-
ként a labdarúgó OTP Bank 
Liga kilencedik fordulójá-
nak vasárnapi mérkőzésén. 
A székesfehérváriak ezzel 
feljöttek a harmadik helyre, 
míg a DVTK a 11., utol-
só előtti helyről várhatja a 
folytatást.

A mérkőzést a DVTK 
kezdte jobban, az első tíz 
percben két helyzet is adó-
dott a hazaiak előtt, de egyi-
ket sem sikerült gólra válta-
niuk. Ezt követően viszont a 
címvédő átvette az irányítást, 
a félidő végéig gyakorlati-
lag "egykapuzott" a Vidi, de 
nem tudtak vezetést szerez-
ni, Huszti és Stopira is ziccert 
hibázott. A DVTK-nak sike-
rült kivédekeznie a félidőt, de 
a támadásokat tekintve alig-
alig jutott át a felezővonalon.

A második félidőben mind 
a két csapat magasabb foko-
zatba kapcsolt, a vendégek-
nek nagyon kellett a három 
pont és a Diósgyőr is bátrab-
ban, szervezettebben ment 

előre. A mérkőzés egyre nyi-
tottabbá vált, de a jóval ösz-
szeszokottabb Vidi a 69. 
percben, Huszti fejes góljával, 
megszerezte a vezetést.

A Diósgyőr rendezte a so-
rait, és a mérkőzés utolsó 
10-12 percében olyan nyo-
más alá helyezte a vendégek 
kapuját, amit a közönség a 
mérkőzés elejétől hiányolt. 
Az eredmény azonban nem 
változott, a mérkőzés a MOL 
Vidi egygólos győzelmével 
végződött. (Diósgyőri VTK-
MOL Vidi FC 0-1 (0-0))

A már négy bajnoki talál-
kozó óta nyeretlen DVTK is-
mét pont nélkül maradt, és 
az utolsó előtti, kieső helyről 
várhatja a folytatást. – Na-

gyon jó mérkőzést láttunk, 
ahol mindkét csapat igyeke-
zett jó focit játszani. Gratu-
lálok a játékosoknak, mert 
az egész héten gyakoroltakat 
próbálták megvalósítani. A 
második félidőben két-há-
rom tiszta kontrát is vezet-
hettünk, még 0-0-nál is meg-
szerezhettük volna a vezetést, 
ha pontosabb passzokkal, 
gyorsabb játékkal tudjuk be-
fejezni. A Vidi elleni mecs-
csekben benne van a győze-
lem, a döntetlen és a vereség 
is, ma az utóbbi történt, de 
legalább egy pontot megér-
demeltünk volna – értékelt 
Fernando Fernandez diós-
győri vezetőedző a klub hiva-
talos honlapjának.  

A női élvonalbeli pontvadá-
szat múlt szombati rajtja után 
szerdán este útjára indult a 
(vízi)labda az uraknál is, kez-
detét vette az E.ON Férfibaj-
nokság 2018/2019-es küzde-
lemsorozata. A Miskolc hazai 

környezetben látta vendégül 
a Kaposvárt. Berta József le-
génysége a mérkőzés előtt el-
mondta, nem feltartott kézzel 
ugrik medencébe a bajnoki 
rajt előtt komoly célokat meg-
fogalmazó borsodiak ottho-

nában. A házigazdák azonban 
esélyt sem adtak a vendégek-
nek, az újra nemzetközi kupa-
szereplést érő pozíciók egyi-
kére pályázó MVLC 14-9-es 
győzelmet aratott a dunántú-
liak felett.

2018. október 6. | 40. hét | XV. évfolyam 40. szám
Miskolci Napló – A város lapja Sport 9

DVTK-HÍREK, EREDMÉNYEK

Újabb vereség – most a Vidi ellen

Öt góllal tarolt az MVLC

Portugál győzelem Miskolcon 



Bajtársai vitéz módon harcoló, igazi katonaembernek ismer-
ték, családjában rendszerető, talpig úriember szellemisége 
hagyományozódott tovább. Sáfrány Gyula József alig 18 éve-
sen ment az orosz frontra az I. világháborúban, kitüntetése-
ket érdemlő haditettei mellett ő sem kerülhette el a hadifog-
ságot. A 10-es honvédekkel foglalkozó cikksorozatunk első 
részében unokájával beszélgettünk.

„Isten segedelmével kezdem 
és végzem” – ez a mondat áll 
Sáfrány Gyula József harcté-
ri naplójának első oldalán. Az 
egyre halványodó írás jelzi: 
1914-ben kezdi leírni az átélt 
élményeket, sokszor borzalma-
kat, de az Isten ajándékaként 
megtapasztalt szép pillanato-
kat is a háború forgatagában. 
1916-ban végzett a naplóírás-
sal, orosz hadifogságba került, 
a történet itt megszakadt

Egy helyütt azt olvastuk az 
unokával, Sáfrány Gy. Józseffel: 
„a muszkákat egy keveset visz-
szanyomtuk”, de aztán szinte 
rezignáltan hat, ahogy leírja: 

barátját fejlövés érte, átment 
rajta a golyó, azonnal meghalt. 
Súlyos mondatok, békés idők-
ben olvasva is átérezzük a nap-
lóvezető felfoghatatlan fájdal-
mát.

– Nagyapám két évig, fog-
ságba kerüléséig szolgált az 
orosz fronton, tíz hónapig egy-
huzamban a tűzvonalban. El 
sem tudjuk képzelni, mit éltek 
át, ahogy állandóan lőtték őket, 
ha esett, ha fújt, ha havazott, ha 
tűzött a Nap, folyamatos volt 
a tűzharc. Ez nagyon durva – 
jegyzi meg József.

A szakadozott, kopottas harc-
téri napló – melynek kiadá-

sát több okból is érdemes lenne 
megfontolni – kordokumentum. 
A harctéri cselekmények mellett 
bepillantást nyerünk általa az ak-
kori emberek gondolkodásába és 
a számtalan személyes megjegy-
zés, benyomások az akkori társa-
dalmi és politikai viszonyokról is 
hű képet festenek - ahogy mon-
dani szokták: alulnézetből. A rit-
ka szívmelengető részek egyike, 
ahogy egy város utcáján sétálva 
megpillant a honvéd egy hölgyet, 
aki olyan számára, „mint egy por-
celánbaba”. De sokatmondóak az 
oroszokkal folytatott baráti talál-
kozások történetei is. Ünnepna-
pokon ugyanis gyakran meglá-
togatták őket a lövészárkokban 
a csontsoványra fogyott „musz-
kák” és együtt ünnepeltek, aztán 
visszatérve a saját táborukba, is-
mét kezdődött a háború. Néhány 
boldog perc az őrületben…

Egy emlékalbumból bő-
vebb adatokat is megtudunk: 
Sáfrány Gyula József hon-
védként vonult be 1915 szep-
temberében háborús katonai 
szolgálatra. Kiképzése után 
tisztiiskolába került, itt 1915 
februárjában végzett, innen 
ment ki az orosz harctérre. 
Részt vett a Gorlice, Rosen-
bark, Biecz, Kromló, Korcsina 
és Breszt-Litovszknál lezajlott 
harcokban, 1915 májusában 
srapnelgolyótól könnyebben 
megsebesült. Megbetegedett és 
kórházba került, felgyógyulása 

után, júliusban újból visszatért 
az orosz frontra és 1916. júni-
us 13-ig vett részt az ezred har-
caiban, amikor is orosz hadi-
fogságba esett. 1920 végén tért 
haza és december 24-én szerelt 
le Csóton.

– A hadifogság szörnyű volt, 
óriási szegénységben éltek az 
emberek Oroszország keleti 
részén, a cári rendszerben. Sár-
ral tapasztott kunyhókban lak-
tak, nem hogy villany, de még 
petróleum sem volt, valamifé-
le állati zsiradékkal kikent ka-
nócot égettek. Iszonyúan éhez-

tek az oroszok, de a rab tisztek, 
köztük nagyapám is, fizetést 
kaptak a fogságban – meséli az 
ügyvédként dolgozó unoka.

A Sáfrány Gyula József meg-
kapta a Kis és a Nagy Ezüst Vi-
tézségi érmet is. A kitüntetési 
kérelemben az állt, hogy zász-

lósként a breszt-litovszki har-
coknál egy ellenséges őrjárat 
támadását bátran visszaverte és 
nagyon fontos és értékes infor-
mációkat szerzett az ellenséges 
csapatok állásairól. Az ostrom 
alatt egy fél századot hősies bá-
torsággal rohamra vezetett és 

elsőként nyomult be az ellenség 
állására. Ekkor sebesült meg.

– Mérhetetlenül büszke va-
gyok a nagyapámra, egy igazi, 
ízig-vérig magyar ember volt, 
szellemisége, egyénisége vé-
gigkíséri a családot. Erős, pa-
rancsnoklásra, vezetésre szüle-
tett személyiség volt. 1956-ban 
hunyt el, temetésénél egy baj-
társa azt mondta édesapámnak, 
hogy egy vitéz, régi vágású, tal-
pig úriember ment most el – 
mondta el nekünk az unoka.

KUJAN ISTVÁN

„EGY IGAZI, ÍZIG-VÉRIG MAGYAR EMBER VOLT” 
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Miskolc híres, szinte legen-
dás háziezrede volt a 10. 
honvéd gyalogezred. Magja 
már 1869-ben létrejött, majd 
1890-ben, az egri és a sátoral-
jaújhelyi zászlóaljakkal való 
összevonással teljesedett ki az 
ezred. A katonákat a környe-
ző vármegyékből toborozták. 

A háziezred jellegnek meg-
felelően szoros kapcsolatot 
ápoltak Miskolc városával, 
annak vezetésével és a civi-
lekkel. A tábori ezred mellett 
a háborús időben létrehoz-
tak egy népfelkelő ezredet 
is, amelynek – elvileg – nem 
kellett harci tevékenységet 

végeznie. A 10-es honvédek 
bázishelye a Serház (illetve a 
tiszteletükre később átneve-
zett Tizeshonvéd) utcán álló 
József-laktanya volt. Az épü-
letben ma a Herman Ottó 
Gimnázium működik.
Az ezred részt vett az első vi-
lágháborúban és először 1914 
augusztusában, Galíciában 
vetették be őket – a népfel-
kelő ezredet is. A kezdeti ne-
hézségek után megjöttek a 
győzelmek és a sikerek is. A 
sereg harcait élénk figyelem-
mel kísérő Miskolc elismerés-
sel üdvözölte a honvédeket és 
időről időre „szeretetvonatot” 
küldött számukra a frontra. 
1915 májusában a 10-esek 
részt vettek a híres gorlicei 
áttörésben, majd 600 kilomé-

tert haladva Breszt-Litovsz-
kig nyomultak. 1916 augusz-
tusa és 1918 márciusa között 
már a román fronton harcol-
tak és kiemelkedő sikerként 
elfoglalták a stratégiai fon-
tosságú Magyaros-tetőt. 1918 
őszén az olasz frontra kerül-
tek, a Piave folyó környékén 
harcoltak. A Monarchia ösz-
szeomlása, illetve a békekö-
tés után az ezred fogságba 
esett. Amikor egy év után a 
katonák hazatértek, az egy-
ség már megszűnt, a magyar 
hadsereget átszervezték.
A 10-es honvédek emlékét 
az ezred volt tisztjei kezdték 
ápolni. 1922-től ezrednapokat 
rendeztek, szobrot állíttattak 
a Rudolf-laktanya előtt, em-
léktáblát avattak a József-lak-

tanya falán, az ezredről szóló 
emlékkönyvet jelentettek meg. 
A második világháború után 
a hagyományápolás gyakorla-
tilag megszűnt (az emléktábla 
eltűnt, a szobrot a Hősök teme-
tőjébe helyezték át), csak az ez-

redforduló körül éledt fel újra. 
A szobrot egykori laktanyájuk 
közelében állították fel, új em-
léktáblát készítettek, hagyo-
mányőrző egyesület jött létre – 
a 10-es honvédek emlékét újra 
ápolják a városban.

Ünnepi megemlékezést tartott múlt vasárnap az I. világhá-
borúban hősi halált halt diósgyőri katonák emlékére állított 
Hősi emlékmű leleplezésének 90. évfordulója alkalmából a Vi-
tézi Rend Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Törzskapitánysága.

Ünnepi beszédében vi-
téz Csantavéri Tivadar Károly 
székkapitány elmondta, idén 
immár hatodik alkalommal 
szervezték meg a megemléke-
zést. – Apai nagyapám, vitéz 
Csantavéri István őrvezető 
56 hónapot szolgált a szerb és 
az olasz fronton a „nagy há-
borúban”, s személyesen is je-
len lehetett 90 évvel ezelőtt az 
emlékmű avatásánál – han-
goztatta. 

1928. június 10-én, ünne-
pi rendezvényen avatták fel 
az emlékművet a Táncsics 
téren. Mintegy 10 ezer mis-

kolci és diósgyőri polgár 
vett részt az eseményen. Az 
emlékmű több próbálkozás 
után készülhetett el, Diós-
győr község lakossága már 
1917-ben elhatározta, hogy 
szobrot állít a hősöknek – 
mondta el a székkapitány. A 
szükséges pénzügyi források 
összegyűjtését közadakozás-
ból tervezték, a vesztes há-
ború és az ország gazdasági 
összeomlása után azonban a 
terv megvalósítása – ha fe-
ledésbe nem is merült, de jó 
ideig váratott magára. 1926-
ban tűzték újra napirendre, 

ekkor a pénzt is sikerült ösz-
szegyűjteni és 1928-ban fel-
avathatták.

– Kettőszáznégy, az I. vi-
lágháborúban hősi halált halt 
diósgyőri katona neve sze-
repel az emlékművön. Úgy 
gondolom, minden évben 
meg kell emlékezni róluk és 
arról a gigászi küzdelemről, 

amit a világháborúban vív-
tak – húzta alá Csantavéri 
Tivadar Károly. A miskolci 
önkormányzat nevében Papp 
Ferenc kulturális főtanácsos 
helyezte el a megemlékezés 
virágait. Civil szervezetek, 
egyesületek, pártok képvise-
lői is fejet hajtottak az emlék-
mű előtt.

Tisztelgés a diósgyőri katonák előtt

Kilencven éve avatták fel a Hősök emlékművét

Sáfrány Gyula József emlékezete



Új street-art (utcai művé-
szeti) alkotások létrehozá-
sára hirdetett városszépítő 
pályázatot a közelmúltban 
Miskolc önkormányzata, 
Fesd a várost színes(ebb)re 
címmel. A felhívásra tizenöt 
pályamunka érkezett be, a 
zsűri elnöke Máger Ágnes 
festőművész volt. A nyer-
tes Gregovszki Gábor „Alsó 
világ őrzője” című munká-
ját mostantól a miskolciak is 
megcsodálhatják a Fazekas 
utcai aluljáró bejáratánál.

Pfliegler Péter alpolgármes-
ter a múlt pénteki átadóün-
nepségen úgy fogalmazott: kü-
lön öröm volt számára, hogy a 
zsűri döntése előtt a miskolci-
ak is szavazhattak, melyik al-
kotás tetszik nekik a legjob-
ban. Mint mondta, már egy 
évvel ezelőtt felvetődött an-
nak a gondolata, hogyan le-
hetne még tovább 
színesíteni a várost. 
– Miskolcnak vannak 
olyan területei, ame-
lyekre ráfér a színe-
sítés, persze igényes 
látásmóddal, ezért 
írtuk ki a pályáza-
tot. A megvalósítás-
ban példaértékű volt 
az összefogás. Há-
rom cég szponzorál-
ta a munkákat, amit 
a Fazola Szakgimná-
zium diákjai és ta-
nárai kiviteleztek. 
Az eredmény annyi-
ra mutatós lett, hogy 
folytatni szeretnénk 
a programot – tette 
hozzá az alpolgármester.

Kiss János alpolgármester, a 
terület önkormányzati képvi-

selője kiemelte, Miskolc egyik 
legforgalmasabb aluljárójáról 
van szó. – Egy iskolát köt ösz-
sze egy lakóteleppel. Az itte-

ni lakóknak régi kérésük volt, 
hogy szebbé tegyük ezt az 
aluljárót. Most, a pályázat ke-

retein belül ez megvalósulha-
tott, több diák kétnapos mun-
káját pedig ajándékba kaptuk. 
Ez remek példa a közös gon-

dolkodásra és a közös tenni 
akarásra – hangsúlyozta Kiss 
János. Gregovszki Gábor az al-

kotás tervezője örömét fejezte 
ki, hogy a város az utcai mű-
vészet felé is nyitott. 

A tervező elmondta, közép-
iskolás kora óta ér-
deklődik a street-art 
iránt. A pályázati ki-
írást meglátva rög-
tön elkezdett gon-
dolkodni, felkereste 
a potenciális helyszí-
neket és az aluljáró 
nyerte el leginkább 
a tetszését. – A tér-
hatása fogott meg; 
olyan, mint egy ro-
busztus lény, amely 
hívogat a karjaival, 
ugyanakkor ijesz-
tő is. Ez a kettőség 
inspirált – fejtette 
ki Gregovszki Gá-
bor, aki rajz-vizuális 
kommunikáció sza-

kon szerzett diplomát, jelen-
leg pedig tervező grafikus-
ként dolgozik.

2018. október 6. | 40. hét | XV. évfolyam 40. szám
Miskolci Napló – A város lapja Város 11

A hazai és európai városok 
számos kihívással talál-
koznak a légszennyezettség 
miatt. A fenntartható és ala-
csony széndioxid-kibocsá-
tást előtérbe helyező városi 
közlekedés környezetbarát 
és okos informatikai intéz-
kedésekkel ugyan reagálni 
tud a kihívásokra – de nem 
mindegy, hogyan.

Reagálni lehet úgy, hogy til-
tunk valamit, vagy épp úgy, 
hogy engedjük, sőt ösztö-
nözzük azt, ami jó. A TRAM 
nemzetközi projekt közép-
pontjában a közösségi közle-
kedést fejlesztő tevékenysé-
gek továbbgondolása áll. Ez 
azt jelenti, hogy a projektben 
részt vevő 5 partner – olasz, 
spanyol, svéd, román és ma-
gyar részről Miskolc – eddi-
gi tapasztalatait, jó és bevált 
gyakorlatait a jövőbeni fejlesz-
tésekbe is igyekeznek beépíte-
ni. Miskolc a korábbi években 
– villamosközlekedés moder-
nizálása vagy a CNG buszok 
üzemeltetése révén – számos 
tapasztalatot szerzett. Eze-

ket most megosztja a partne-
rekkel, ahogy a partnerek is 
megosztják a közlekedés terén 
szerzett saját tapasztalataikat.

– Miskolc igyekszik ösztö-
nözni az itt élőket és a város-
ba utazókat, hogy használják 
az ország legfiatalabb busz- és 
villamosflottáját úgy is, hogy 
évek óta nem emelte a jegy- és 
bérletárakat. Már ez is komoly 
eredmény, de nem lehet meg-
állni, mert az, hogy valamit 
éveken keresztül ugyanannyi-
ért kapunk, nem biztos, hogy 
önmagában fenntartja annak 
vonzerejét. Miközben máshol 
csökken a közösségi közleke-
désben részt vevők száma, és 
növekszik az egyénileg utazó-
ké, addig Miskolcon ez a ten-
dencia megállt és az a célunk, 
hogy visszafordítsuk. Ezeket 
összességében vizsgálja a pro-
jekt: a fejlesztéseket, a műsza-
ki megoldásokat, az ösztönző-
ket és ezek hatását. A spanyol 
partnereket például kifejezet-
ten érdekli a valós idejű utas-
tájékoztatás, valamint a vil-
lamosokat előnyben részesítő 
rendszerünk. Ezekben Mis-

kolcnak komoly tapasztala-
ta van és mivel összességében 
jó fogadtatásra talált mindez 
az utasok körében, így nem-
zetközi szinten is felkeltette 
az érdeklődést – mondta Ho-
ránszky Árpád városfejlesztési 
referens, a projekt menedzse-
re.

A partnerek rendszeresen 
egyeztetnek, most november-
ben Miskolcon kerül sor ilyen 
találkozóra. 2018 szeptember 
elején Sevillában volt az első, 
ahol a spanyol partner akci-

ótervét, annak első terveze-
tét vizsgálta és véleményezte 
a TRAM nemzetközi szakér-
tői csoportja. A miskolci ak-
cióterv, pontosabban tervezet 
hasonló „vizsgáját” novem-
berben tartják Miskolcon. A 
külföldi partnerek között fel-
merült az igény arra, hogy ez 
a találkozó adjon helyet a ro-
mán és a svéd akcióterv fel-
dolgozásának is, ami meg-
tiszteltetés, mivel ezzel a város 
eddigi közlekedési fejlesztésit 

is elismerik a partnerek. Az 
akciótervek kidolgozásával 
a végső cél olyan, városokra 
szabott közlekedési megoldá-
sok kialakítása és megvaló-
sítása, amely fenntartható és 
alacsony széndioxid-kibocsá-
tást eredményez.

Interreg Europe TRAM:

NEMZETKÖZI PARTNERSÉG A KÖZLEKEDÉSBEN

Az Ungváron megrendezett „Toureurocentr – Kárpátal-
ja 2018” turisztikai kiállításon és vásáron mutatkozott 
be először Miskolc az új városarculati elemekkel készült 
magyar, orosz és angol nyelvű kiadványaival. A nemzet-
közi rendezvényen való részvétel tovább erősítette a vá-
ros pozícióját az ukrán turisztikai piacon.

A nemzetközi turisztikai 
kiállítás és vásárt szeptem-
ber 21-22-én Ungváron, a 
„Bagolyvár” kulturális köz-
pontban rendezték meg. 
Kárpátalja legnagyobb és 
legjelentősebb turisztikai 
szakkiállítására idén a 14 uk-
rajnai régió, valamint szlo-
vák, német és cseh kiállítók 
mellett Magyarországról is 
érkeztek kiállítók, köztük 
Miskolc. A hazai bemutatko-
zás előkészítésében és helyszí-
ni szervezésében Magyaror-
szág ungvári főkonzulátusa 
nyújtott segítséget.

Miskolc város stand-
ját megtekintett Kárpát-
alja megye kormányzója 
és Ungvár polgármestere 
is – tájékoztatta szerkesz-
tőségünket Nagy Réka, a 
MIDMAR Nonprofit Kft. 
ügyvezetője. – A miskol-

ci idegenforgalmi szakem-
berek megbeszélést folytat-
tak a Kijevi Nagykövetség 
munkatársával, találkoztak 
beregszászi szakemberek-
kel és oktatókkal, valamint 
újságírókkal és kamarai, 
turisztikai partnerekkel. A 
megbeszélések során konk-
rét együttműködési tervek-
ről is szó esett.

Az ukrajnai turisztikai pi-
acon való aktív jelenlétnek 
is köszönhető, hogy az el-
múlt időszakban jelentősen 
nőtt Miskolcon az ukrán 
vendégek átlagos tartózko-
dási ideje: az előző évekhez 
viszonyítva 2018 első félévé-
ben több mint kétszeres időt 
töltöttek a városban, s vár-
hatóan az éves vendégéjsza-
ka-szám is jóval meghaladja 
majd a tavalyit – nyilatkozta 
az ügyvezető.

Kárpátalján is be- 
mutatkozott Miskolc

UTCAI MŰVÉSZET: SZÍNE-
SEBBRE FESTIK A VÁROST

Új köntösben a Fazekas utcai aluljáró bejárata
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Tragikomédiát, zenés mesejá-
tékot és drámát is bemutattak 
már az új évadban a Miskolci 
Nemzeti Színházban.

Legutóbb, október 5-én a 
Rusznyák Gábor rendezte Há-
rom nővért láthatta a miskolci 
közönség. Csehov legismertebb 
drámája éppúgy lehet szomorú, 
mint mulatságos, csak felfogás 
kérdése. Ugyanúgy, ahogy mi 
is néha képesek vagyunk nevet-
ni magunkon, máskor pedig az 
önsajnálattól sírva fakadunk. Mi 
döntjük el, honnan nézzük a vi-
lágot.

Rusznyák Gábor rendező 
szerint ajándék Csehov dara-
bot rendezni, a szerző nagyon 
jól elegyíti a hétköznapiságot a 
költészettel, hősei egyszerű em-
berek, de van bennük líraiság, 
olyanok, akár a népdalok. Az 
előadásról szólva hozzátette, a 

nézőt időutazásra hívják a négy 
felvonás során.

Szirbik Bernadett soha nem 
játszott még Csehov darabban, 
ezért nagyon várta ezt a próba-

folyamatot. – Sok mindenben 
erős párhuzamot érzek magam 
és Olga között – mondta. – Ez a 
nő képes lenne bármire, de vala-
hogy mégse jut el a cselekvésig. 
Bennem is megvan ez az esen-
dőség és nagyfokú érzékenység, 
de szerencsére emellett a talpra-
esettség is.

A Kamaraszínház idei első 
bemutatója a gyermekeknek 
készült. A Félőlény című zenés 
mesejátékot szeptember 29-én 
mutatta be a Miskolci Nemze-
ti Színház. Békés Pál és Várko-
nyi Mátyás meséje egy csupaszív 
történet, ami tele van reménnyel, 
jósággal és igazi bátorsággal.

Hosszas keresés után esett 
Harangi Mária rendező válasz-

tása erre a mesére. – Bennem 
nagyon erős emlékként élnek a 
gyermekkori félelmeim, ezért 
éreztem fontosnak a témát. A 
félelmeink gyakran meghatá-
rozzák tetteinket az életünk so-
rán, képesek akár meg is béníta-
ni minket. Ha viszont legyőzzük 
ezeket, egyszerre varázslatosan 
átalakul körülöttünk a világ – 
mondta a rendező.

Farkas Sándor, az előadás 
címszereplője szerint ez a törté-
net biztosan megfogja a gyere-
keket, hiszen gyermekként ren-
geteg félelem van bennünk az 
ismeretlen dolgoktól. – Színész-
ként is elgondolkodtató feladat 
az, hogyan lehet félni, hiszen 
a félelemnek rengeteg formája 
van. Nem csak technikailag, lel-
kileg is izgalmas ezen a folyama-
ton végigmenni. Az, hogy ne fél-
jünk többet, csak rajtunk múlik. 

Akkor nem félünk, ha tisztán 
látjuk önmagunkat és a körü-
löttünk lévő világot – mondta a 
színművész.

Horváth Alexandra számára 
a Félőlény legfontosabb üzene-
te, hogy ha hiszünk a mesék-
ben, akkor győzhet a bennünk 

élő jó. Hinnünk kell benne, 
hogy minden történetben – így 
az életben is – legyőzhető a go-
nosz. Így tudjuk legyőzni a fé-
lelmeinket is: ha felismerjük 
őket, szembenézünk velük, és 
hisszük, hogy sikerül – mondta 
a színművésznő.

Kétszemélyes előadás is ké-
szült Miskolcon Shakespeare 
Lear című drámája alapján. A 
színpadi művet Enyedi Éva szí-
nész-dramaturg készítette, a 
darabot Keszég László rendezé-
sében láthatja a közönség a Já-
tékszínben. A halál előtt az ön-
magunkkal való szembesítést, a 
keserű felismerést a szerepeiből 
ki-belépő két színésznek, a ze-
nésszínészmesterség nagy tu-
dóinak, Harsányi Attilának és 
Rózsa Krisztiánnak virtuóz játé-
ka teszi átélhetővé, ugyanakkor 
szórakoztatóvá.

– A Lear halála egy ember 
utolsó előtti pillanatának kime-
revített képe, függés élet és ha-
lál között. Azt mondják, a halál 
előtt lepereg előttünk az életünk. 
Ezt szeretnénk megmutatni, 
színházi nyelvre lefordítani – 
mondta Keszég László rendező.

Harsányi Attila szerint Lear 
király történetén keresztül egy 
olyan ember utolsó perceit látjuk 
az előadásban, akit feldolgozha-
tatlan trauma ér, aki mindent 
elveszített és végképp elmagá-
nyosodott. – Lear eljutott odá-
ig, hogy számára az egyetlen 
megoldás a halál, az eltávozás. 
De ahhoz, hogy békében, önma-
gunkkal kibékülve hagyhassuk 
itt az életet, el kell ülnie a halálfé-
lelemtől felszínre törő emlékek, 
a magunkban elfojtott dolgok 
viharának – mondta a színmű-
vész.

Új bemutatók a Miskolci Nemzeti Színházban

MESEJÁTÉK, DRÁMA, TRAGIKOMÉDIA

Három nővér

Lear halála

Félőlény
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Hirdetés

A Kutatók Éjszakája rendez-
vénysorozat idén először két 
napon át, szeptember 28-án 
és 29-én is lehetőséget enge-
dett bepillantani az érdeklő-
dők számára a különböző tu-
dományterületek rejtelmeibe.  
A Magyarországon 2006 óta 
megrendezett eseményen a 
miskolci Joyson Safety Sys-
tems csoport tagja immáron 
negyedik alkalommal vett 
részt kiállítóként.  

A közel kétezer érdeklődő előtt 
délután két órakor nyitotta meg 
a kapuit a Joyson miskolci gyára, 
ahol akkor már a látogatók hosszú 
sora kígyózott a kapuk előtt, izga-
lommal és kíváncsisággal telve. 
A különleges éjszakán lehetőség 
volt bepillantani a légzsákgyár-
tás, -tesztelés és -fejlesztés titka-
iba, a látogatók testközelből is-
merkedhettek meg a vállalat által 
gyártott termékekkel. 

A szakmailag felkészült Joyson 
dolgozók kisebb csoportokban 
vezették körül a gyárban az ér-
deklődőket: Először a termékfej-
lesztéssel ismerkedhettek meg 
a látogatók, majd a minőség-
ügyi osztály munkájába nyer-
tek betekintést. A vendégeknek 
a terméktesztelésre használt 
autókarosszériák rendezett so-
rának megtekintése mellett a 
kormányokat is volt lehetősé-
gük kipróbálni. Az ún. „tesztelé-
si területen”, bemutatásra került 
egy vezető oldali kormánylég-
zsák működésének elvi folyama-
ta, sőt, annak valós működése is 
láthatóvá és hallhatóvá vált egy 

tényleges belső folyamat lebo-
nyolításának imitálásával – so-
kak meglepetésére, vagy éppen 
örömére, remélve, hogy ilyen 
helyzetet a való életben nem kell 
majd senkinek sem átélnie. A szi-
mulációs kamrában még azt is 
nyomon lehetetett követni, hogy 
extrém hőmérsékleti körülmé-
nyek között hogyan történik a 
légzsákmodulok vizsgálata. 

Ezután a gyártóterületek be-
mutatkozása következett: bőrö-
zött felületű késztermékek, 
elektronikai alkatrészek és az ösz-
szeszerelés folyamata került is-
mertetésre. A túra végén a részt-
vevők a fröccsöntő, valamint a 
festő gépsorokat vehették szem-
ügyre, miközben a gázgenerátor, 
vagy kevésbé ismert nevén az 
inflátor gyártásának lépéseit is 
megtekinthették egy kivetítő se-
gítségével. 

A rendezvényen helyi közre-
működő szervezetek, iskolák és 
más partnerek is bemutatkoztak, 
rengeteg érdekességgel szolgál-
va és igazán hasznossá és mara-
dandóvá téve az estét. A Miskolci 

Szakképzési Centrum Kandó Kál-
mán Informatikai Szakgimnáziu-
ma, a Miskolci Szakképzési Cent-
rum Andrássy Gyula Gépipari 
Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája, a Miskolci Egyetem és a 
Debreceni Egyetem diákjai, fel-
nőttek és gyermekek számára is 
élvezetes, színes programokkal, 
játékokkal várták a látogatókat. 

Ajándék gyanánt olyan apró-
ságok voltak begyűjthetők, mint 
pl.: a hőkamerával készített fény-
kép, zselészörny, vagy éppen 
egy-egy színes hajlítható ceru-
za. A szerszámjavító műhelyben, 
névre szóló, gravírozott kulcstar-
tók készültek, illetve az óriási mé-
retű légzsákba ugrás élményét is 
bizonyára sokan az emlékezetük-
be vésik, mint ahogy a zenélő Tes-
la-tekercset és a LEGO elemekből 
épített robotot.  A gyártúra méltó 
levezetéseként, a Formula Racing 
Miskolc autóját lehetett testkö-
zelből megcsodálni. 

Egy hétköznapi este, nem minden- 
napi élményekkel: Kutatók Éjszakája  
a Joyson Safety Systems-nél

A Miskolc Holding Zrt. tagvállalata

TISZTELT ÜGYFELÜNK!
A MIHŐ Kft. ügyfélszolgálata és pénztára  

a munkanap áthelyezése miatt:
2018. október 12-én, pénteken 8:00-tól 15:30-ig

2018. október 13-án, szombaton 8:00-tól 12:00-ig

NYITVA TART.
2018. október 22-én, hétfőn és október 23-án, kedden

A MIHŐ KFT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATA  
ÉS PÉNZTÁRA ZÁRVA TART.

Ügyfélszolgálatunk címe:  
3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. szám l Telefon: 46/501-740  

(csak ügyfélfogadási időben)
Fax: 46/501-755 l E-mail: ugyfel@miho.hu l www.miho.hu

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket 
kedvezményes áron a Mis-
kolci Naplóban hétköznap 
8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200,  
Tel.: 06-70/320-8227/210 m.
E-mail: info@mikom.hu

Miskolci nyugdíjas olva-
sónk keresett meg leve-
lével. Ebben leírja, hogy 
lánya és annak házastár-
sa hitelt kívánna felvenni 
lakás vásárláshoz. A bank 
kettejük jövedelmét nem 
tartja elégségesnek, ezért 
adóstársként más személyt 
is be akar vonni. Lánya 
őt kérte fel adóstársnak. 
Kérdezi olvasónk, mik a 
hátulütői annak, ha elvál-
lalja ezt?

Adóstárs bevonását a köl-
csönszerződésbe több okból 
is szükségesnek tarthatja a 
bank. Ennek egyik oka való-
ban az, ha az adós jövedelme 
nem megfelelő az igényelt hi-
telösszeghez. Rendszerint kö-
telezően adóstársként kerül 
feltüntetésre a hitelszerződés-
ben az adós házastársa. Ha 
haszonélvezeti joggal terhelt 
ingatlan a kölcsön fedezete, 
akkor a haszonélvezőt is adós-
társként vonják be a szerző-
désbe.

Főszabály szerint, az adós és 
az adóstárs egyformán kötele-
sek a kölcsön visszafizetésére.  
Vagyis az adós és az adóstárs 
mindketten a teljes összeggel 
tartoznak, azaz nem fizetés 
esetén a teljes összeg bárme-
lyiküktől, így az adóstárstól 

is követelhető. A gyakorlat-
ban így hiába az adós szám-
lájáról történik a törlesztés, 
ha az adós bármilyen okból 
nem fizet, a bank az adóstárs-
tól követelheti a teljesítést. Te-
hát az adóstárs kötelezettsége 
ugyanolyan súlyú, mint az 
adósé, semmivel sem egysze-
rűbb a helyzete.

Az adós és az adóstárs egy-
más között egyenlően felelnek 
a tartozásért, amennyiben 
másként nem állapodtak meg. 
Ez azt jelenti, ha egyikük kifi-
zette a teljes tartozást, akkor 
ennek felét a másiktól követel-
heti. Természetesen figyelem-
be kell venni a felek közötti 
egyéb viszonyokat is, például 
házasság fennálltát.

Olvasónk azzal, hogy alá-
írja az adóstársi szerződést, a 
teljes tartozásért minden jöve-
delmével és vagyonával felelni 
fog, vagyis jól meg kell gon-
dolni a lépést.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Adóstárs jogai és 
kötelezettségei

Október 7-én, vasárnap 
17.00 órától a Miskolc  
Televízió Hívőszó című 
műsorában a Belvárosi 
Református Gyülekezet 10 
órától kezdődő hálaadó 
napját közvetítik felvétel-
ről, a belvárosi református 
templomból. Az istentisz-
teletet bemutatják: Szabó 
Sándor, Béres- Csögör Or-
solya és Bodáné Falucskai 
Ilona református lelkipász-
torok. Orgonán közremű-
ködik: Szabó Balázs orgo-
naművész.

A görömbölyi görög kato-
likus templom felszentelésé-
nek 150. évfordulóján, október 
7-én, vasárnap, a 10.30 órakor 
kezdődő Szent Liturgián ün-
neplik a templombúcsút, me-
lyen Orosz Atanáz megyés-
püspök állandó diakónussá 
szenteli Dorcsinec Lászlót. 
Szombaton 17 órától lelkigya-
korlatot tart Kiss Attila sajópál-
falai parókus.

A Zárdakápolna Magyarok 
Nagyasszonya búcsúját október 
7-én, vasárnap, a 17 órai szent-
misén ünneplik, melyet dr. Se-

regély István ny. egri érsek mu-
tat be. Ugyancsak ezen a napon 
lesz a hámori templom búcsúja. 
A 11 órakor kezdőd szentmi-
sét Maksó Péter diósgyőri káp-
lán mutatja be. Hétfőn, 8-án, a 
Szent Anna Kolping-házban 
18.30 órai kezdettel a Kolping 
Akadémia keretében tart előa-
dást Szarvas Péter esperes, plé-
bános, Az 1938-as Budapes-
ti Eucharisztikus Kongresszus 
címmel. Jövő hétfőn, 15-én 
lesz a karmelita templom Avilai 
Nagy Szent Teréz-búcsúja. Előt-
te, 14-én, vasárnap, 17 órakor 

lelkigyakorlatos szentbeszédet 
tart, majd a hétfői ünnepi szent-
misét bemutatja Tavas Béla kar-
melita atya.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

A MIVÍZ Kft. (3527 Mis-
kolc, József A. u. 78. sz.) kérel-
me alapján, a Miskolc, 11014/2 
hrsz.-ú ingatlanon (szennyvíz-
tisztító telep) tervezett nem ve-
szélyes folyékony hulladékok 
ártalmatlanítása kapcsán, a te-
rületi környezetvédelmi ható-
ságnál (B.-A.-Z. Megyei Kor-
mányhivatal Miskolci Járási 
Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály- 
3530 Miskolc, Mindszent tér 
4.) egységes környezethasz-
nálati engedélyezési eljárás 
van folyamatban. Az eljárás-
sal kapcsolatos kérelem, terv-
dokumentáció, valamint mel-
lékletei – előzetes egyeztetést 
követően – 2018. október 26-
ig megtekinthetők a B.-A.-Z. 
Megyei Kormányhivatal Mis-

kolci Járási Hivatal Környe-
zetvédelmi és Természetvé-
delmi Főosztályán (Miskolc, 
Mindszent tér 4. sz.), valamint 
Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Építési 
és Környezetvédelmi Osztá-
lyán (3525 Miskolc, Városház 
tér 8.) – ügyfélfogadási időben, 
továbbá a http://emiktf.hu/
Ugyfelinf/engedelyek/lista.
html internetes oldalon BO-
08/KT/09752/2018. sz. alatt.  
A kérelem, illetve az egységes 
környezethasználati engedé-
lyezési dokumentáció tartal-
mára vonatkozóan írásbeli 
észrevételt 2018. október 26-ig 
közvetlenül a környezetvédel-
mi hatósághoz, vagy Miskolc 
Megyei Jogú Város Jegyzőjé-
hez lehet benyújtani.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

Az Éltető Lélek Alapítvány 
és a Keresztény Értelmiségi-
ek Szövetsége – együttműköd-
ve a Magyar Orvosi Kamara  
B.-A.-Z. Megyei Területi Szer-
vezetének és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Miskolci 
Területi Bizottságával – tiszte-
lettel meghív minden érdeklő-
dőt az orvosok, ápolók, egész-
ségügyi és szociális területen 
dolgozók tiszteletére rende-
zett ünnepségre, és az azt kö-
vető fogadásra. Időpont: 2018. 
október 11., csütörtök 17 óra. 
Helyszín: MTA MAB Székház, 
Miskolc, Erzsébet tér 3. Az ese-
mény fővédnöke Berkő Péter, a 
Miskolci Akadémiai Bizottság 
alelnöke. Védnökök: Alaksza-

iné Oláh Annamária, a KÉSZ 
Miskolci Csoportjának elnöke, 
Hortai Rita gyermekorvos, a 
Versbarátok Körének vezetője. 
Az eseményen köszöntőt mond 
Berkes László pápai prelátus, 
plébános, előadást tart Csókay 
András idegsebész, a Honvéd 
Kórház osztályvezető főorvosa, 
és Berkő Péter professzor, a zár-
szót Székely Anna főorvos, az 
Orvosi Kamara titkára tartja.

A rendezvényen koncertet 
ad Pitti Katalin operaénekes, 
Liszt díjas érdemes művész, 
zongorán kíséri Hegedűs Va-
lér zongoraművész. Az est há-
ziasszonya Várhelyi Krisztina, 
az Éltető Lélek Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke.

Köszönet a gyógyítóknak
MEGHÍVÓ



Miskolci Napló14 Hirdetés

( 06-46/514-999 E-mail: vizsga@mvkzrt.hu
www.mvkzrt.hu/szervizbazis

3527 Miskolc,
Szondi Gy. u. 1.

Nyitva:
hétfő-péntek:
7.00–16.00-ig

SZERVIZBÁZIS
az MVK Zrt. telephelyén

Műszaki vizsgáztatást 
és futómű beállítást is vállalunk 
előzetes bejelentkezéssel!

VÁLTSON NÁLUNK  
NYÁRI GUMIRÓL TÉLIRE!
Defektet kapott?
Keressen bennünket!

Meghibásodott járművét  
rövid határidővel javítjuk.

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
Mosolygós segítség a mamá-
nak, ha tapasztalt anyukától kap 
segítséget. Önkénteseket keres 
az Otthon Segítünk Alapítvány. 
Jelentkezni a 30/905-8113 szá-
mon lehet.

Szőnyegtisztítás! Hozom-Vi-
szem szolgáltatással. Padlósző-
nyegek helyszíni tisztítása, gyors 
száradási idővel. Szőnyegek 
egyedi méretre szabása, szegé-
se. Tel.: 70/320-3483, www.tiszti-
tomiskolc.hu

KARATE GÖRÖMBÖLYÖN 2018. 
09. 17-től minden hétfőn és csü-
törtökön 18 órától a Görömbölyi 
Művelődési Házban. Négy éves 
kortól, kezdőket és haladókat 
egyaránt várunk. Tel.: 06-20/460-
6775.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 65 900 Ft-tól, továbbá nyílás-
zárók (műanyag, fa, alumínium), 
garázskapuk cseréje óriási ked-
vezménnyel, teljeskörű árnyéko-
lástechnikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, web: 
www.aluport.hupont.hu, bemu-
tatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, 
szo: 9–12 óráig.

Nem italozó, önállóan dolgozni 
tudó ácsot és korábban ács mel-
lett dolgozó segédmunkást kere-
sek 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. 10. 06-tól 2018. 10. 12-ig 

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

Öblítő illatgyöngy, 200 g, 4495 Ft/kg 899 Ft

Mikroszálas felmosólap + teleszkópos nyél 1399 Ft  
Zendium fogkrém, 75 ml 

(felnőtt, gyerek) 1199 Ft-ról 999 Ft

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

Palmolive sampon, 350 ml, 1568 Ft/l 549 Ft

Lenor öblítő, duo pack, 2x1360 ml 1399 Ft

Head & shoulders korp. ell. hajkrém, 1596 Ft/l 399 Ft

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

Perlux folteltávolító, 1 l 449 Ft

Silan textil öblítő, 1850 ml, 540 Ft/l 999 Ft

Domestos fertőtlenítő, 750 ml, 665 Ft/l 499 Ft

A Miskolc Holding Zrt a 2018. október 12-i beadási határidővel  
a Miskolci Napló 2018. szeptember 29-i számában a Hatvanötösök útja 3. 
sz. és a Vasgyári utca 7. sz. alatti ingatlanok értékesítésére vonatkozóan 

meghirdetett értékesítési eljárást eredménytelennek nyilvánítja,  
s az értékesítésre új hirdetményt tesz közzé.

MISKOLCI ELADÓ  
INGATLANOK

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

történő értékesítésre meghirdeti 2018. október 18-i  
beadási határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális 
nettó 

ajánlati ár (Ft)

Hatvanötösök útja 3. lakóház, 
udvar (társasház)  

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

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

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

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

Újabb négy fiatal írhatott alá múlt szombaton tehetséggondozási támogatói szerződést a Gárdonyi Géza Művelődési Ház-
ban. A Miskolci Gráciák Egyesület negyedik alkalommal hirdette meg pályázatát, amellyel a jól tanuló és a közösségekben, 
illetve a kultúra, a sport területén is kiemelkedően aktív diákokat támogatják anyagilag valamint mentorálással, tíz hónapon 
át. A sikeres pályázók ezúttal Trembóczki Lilianna, (18 éves, Földes Ferenc Gimnázium), Zobay Tamás, (10 éves, Szent István 
Általános Iskola, (Pikhely Orsolya, 20 éves, Miskolci Egyetem-ÁJK), valamint Szederkényi Fatima, (21 éves, Miskolci Egye-
tem-EK) voltak.                                                                                                                                                        FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ

Bükkaljai borok
2

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

Személyautók ütköztek 
a Hidegsoron

Egymásnak ütközött egy Nissan és egy Suzuki személya-
utó október 3-án, késő délután Miskolcon, a Hidegsoron, egy 
elágazásnál. Helyszíni információink szerint mentőautót is a 
helyszínre riasztottak, de, mint később kiderült, a balesetnek 
nem volt ellátásra szoruló sérültje. Dobi Tamás, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense el-
mondta, a baleset némi fennakadást okoztak a forgalomban, a 
helyszínelés idején rendőri irányítás mellett haladtak az autók.

Miskolci társasházak pincéibe tört be
Lopás vétség és lopás vétség kísérlet elkövetésének a megala-

pozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Miskolci Ren-
dőrkapitányság B. Tibor 35 éves miskolci férfival szemben. A 
nyomozás adatai szerint a gyanúsított szeptember 27-én hajnal 
négy óra körül egy miskolci társasház több pincehelyiségébe be-
tört. A férfi végül semmit ne tudott eltulajdonítania, mert az 
egyik lakó észrevette, és értesítette a rendőrséget. A helyszín kö-
zelében járőröző rendőrök a személyleírás alapján a társasház-
tól nem messze elfogták a betörőt, akit a nyomozók előállítottak 
és kihallgattak. 

Halálos vonatgázolás
A helyszínen életét vesztette az a férfi, aki tilos jelzés ellenére 

hajtott be egy vasúti átjáróba motorkerékpárjával, majd össze-
ütközött egy személyvonattal. A jelenleg rendelkezésre álló ada-
tok alapján szeptember 24-én 9 óra 15 perckor a 47 éves ongai 
férfi segédmotor-kerékpárjával a lezárt félsorompó és a tilos jel-
zés ellenére hajtott be az Ongaújfalu és Ócsanálos közötti vasúti 

átjáróba, ahol elgázolta 
a Miskolc-Hidasnémeti 
között közlekedő vonat-
szerelvény. A motort ve-
zető férfi a baleset követ-

keztében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen 
életét vesztette. A baleset körülményeit a Miskolci Rendőrkapi-
tányság vizsgálja.

Megtámadott egy nőt a Király utcában
Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja mi-

att folytat büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 
15 éves helyi fiúval szemben. A gyanúsított szeptember 29-én 
2 óra 50 perckor a Miskolcon, a Király utcában bántalmazott 
egy fiatal nőt, elvette a táskáját, mobiltelefonját és elmenekült 
a helyszínről. A nyomozók az elkövetőt október 2-án elfogták, 
kihallgatását követően őrizetbe vették, majd előterjesztést tet-
tek letartóztatására.

Kábítószert akartak elrejteni
Kábítószer birtoklása bűntett elkövetésének megalapozott 

gyanúja miatt folytat nyomozást a Miskolci Rendőrkapitányság 
F. Zoltán 22 éves és K. Tibor 44 éves helyi lakosokkal szem-
ben. A gyanúsítottak Miskolcon, a Kodály Zoltán utca melletti 
erdős területen több kilogramm kábítószert akartak elásni, de 
közben felfigyeltek rájuk a Miskolci Önkormányzati Rendészet 
mezőőrei. A gyanúsan viselkedő személyeket a járőrök elfog-
ták a felderítő alosztály nyomozói pedig gyanúsítottként hall-
gatták ki. A Miskolci Rendőrkapitányság a két férfit őrizetbe 
vette és előterjesztéssel éltek az ügyészségen letartóztatásuk in-
dítványozására.

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 - április 20) Merjen másként csinálni dolgo-
kat, mint a többiek, mert lehet, hogy ez lesz a sikerei kulcsa. Ha 
megbízik önmagában, és egy pillanatig sem kételkedik, észre 

sem veszi majd, mekkora akadályokat ugrott át.

Bika (április 21 - május 20) Igyekszik olyan körülményeket 
teremteni, amiben mások is jól érzik magukat, de ez nehezebb 
lehet, mint amilyennek elsőre hitte. Szerencsére még semmi 

nincs veszve, és lesz olyan is, aki szívesen segít Önnek.

Ikrek (május 21 - június 21) Egyelőre még nem nagyon tud-
ja, hogyan reagáljon egy bizonyos helyzetre. Próbáljon meg időt 
nyerni addig, amíg kialakítja majd a saját álláspontját. Lehet, 

hogy most ez a legbölcsebb dolog, amit megtehet.

Rák (június 22 - július 22) Valaki hajlamos Ön körül elkap-
kodni a dolgokat, és nem szeretne az ő hibájába esni. Gondolja 
át a lépéseit, és bármekkora is most a nyomás, ne cselekedjen 

semmit addig, míg biztos nem lesz a dolgában.  

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Szorít az idő, és egyre 
kellemetlenebbül érzi magadat emiatt. Közben azonban abban 
is biztos, hogy mindent sikerül majd elrendeznie. Kellemes iz-

galmat érez, és bízik benne, hogy ez továbbra így is marad.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Igazi sikerszériát tarto-
gat az Ön számára ez a hét, bármibe fog is, minden jól végződik, 
és igazi sikert hoz. Merjen belevágni ezekben a napokban húzó-

sabb feladatokba is, mert most semmi sem marad megoldatlanul.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Tudta, mit vállalt el, 
és azt is, hogy képes lesz ezt megoldani, mégis tart egy kicsit 
attól, hogy túl sok energiát éget majd el, és kimerítheti magát. 

Merje vállalni ezt a kockázatot, mert siker kövezi ki az útját.

Skorpió (október 24 - november 22) Egy apró lépés választ-
ja el a céltól, de még mindig fél ezt megtenni. Lehet, hogy át 
kell gondolnia, tulajdonképpen mik is a valódi félelmei, és mik 

azok, amik valójában visszatartják attól, hogy lezárjon valamit.

Nyilas (november 23 - december 21) Hirtelen más fényben 
látja a dolgokat, és valami olyan is világos lesz Ön előtt, amiről 
korábban nem gondolta volna, hogy még jelenthet valamit az 

Ön számára. Ez az új megvilágítás azonban átértékeli a dolgokat.

Bak (december 22 - január 20) Messzire jutott, és most már 
úgy érzi, hogy nincs megállás. Bármennyire félt is a dologtól 
eleinte, most már lezárja az ügyet, és megteszi azokat a lépé-

seket, amelyek Ön szerint a sikerhez vezethetnek.

Vízöntő (január 21 - február 19) Eddig jól sikerült teljesíte-
nie egy fontos kérdéssel kapcsolatban, ne hagyja, hogy éppen 
most vesszen el ez a helyzeti előny, amikor igazán számítani 

kezdene a dolog. Tartsa a szemét a célon, az erőt fog adni.

Halak (február 20 - március 20) Bármennyire igyekszik is, 
mindenkinek nem fog tudni megfelelni. Ezt el kell tudnia fo-
gadni, különben saját magának okoz komoly csalódást azzal, 

ha mások kedvéért esetleg megváltoztatja az előre kijelölt útját.

FORRÓ NYOMON

TEHETSÉGGONDOZÓ  
GRÁCIÁK

Vezető munkatársat keresünk 
Miskolc új nemzetpolitikai intézménye, a Felvidék Ház 
irányítására.

Előny:  szakirányú diploma, releváns nyelvtudás,  
vezetői képességek

Amit ajánlunk: versenyképes fizetés, egyéb juttatások

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal és motivációs levél-
lel az alábbi e-mail címen: titkarsag@magyarhazak.hu

Határidő: 2018. november 15.

Hirdetés
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