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DARABOKRA HULLOTT  
A JOBBIK

Hubay György országgyűlési képviselő 
és Kriza Ákos polgármester állásfoglalá-
sa lapunkban.

Minden érintett számára megfelelő megoldás született a miskolci re-
pülőtér ügyében. A betegellátás és a légimentés továbbra is biztosítva 
lesz az eddigi helyszínen, a sportrepülés pedig  olyan területre költöz-
het, ahol a hosszú távú infrastrukturális fejlődése is biztosított. 

Történetének talán legna-
gyobb válságát éli a Job-
bik. Az önkormányzati kép-
viselők közül már több mint 
120 mandátumot vesztett el a 
párt, valamint három országgyű-
lési mandátumot. Dúró Dóra szerint a 
Mi Hazánk mozgalomhoz eddig mintegy 
800-an csatlakoztak a Jobbikból. 
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Miskolc idén tizenhárom kiállítóval, egész „Miskolc-sziget”-tel 
képviselteti magát az október 17-19. között Budapesten megren-
dezésre kerülő Automotive Hungary kiállításon. A részletekről 
Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere és Deák Csaba, a Mis-
kolci Egyetem kancellárja tájékoztatott.

Az alpolgármester kiemelte, 
Miskolc kiváló adottságokkal 
rendelkezik, a város vezetése 
pedig mindent megtesz, hogy 
ezt kihasználja, illetve még job-
ban erősítse. – Az elmúlt hó-

napokban három olyan válla-
lat érkezett hozzánk, amelyek 
a high-techet, tehát a legma-
gasabb színvonalat képviselik. 
Innovatív megoldásokat alkal-
maznak, így rengeteg miskolci-

nak biztosítanak majd munkát 
és hosszú távú megélhetést – 
hangoztatta Pfliegler Péter.

Hozzátette, már nem csupán 
nemzetközi befektetők, hanem 
magyar tőkével rendelkező cé-
gek is települtek Miskolcra. 
A város jó kapcsolatokat ápol 
ezekkel a cégekkel, s az együtt-
működést a gazdaság fejleszté-
sének irányába szeretnék fordí-
tani. – Erre az is egy lehetőség, 
hogy a kiállításokon, a hazai és 
nemzetközi szakmai rendezvé-
nyeken közösen veszünk részt – 
emelte ki az alpolgármester.

Mint elhangzott, ezek az au-
tóipari nagy cégek és a hozzá-
juk kapcsolódó magyarországi, 
miskolci kkv-k már több mint 
nyolcezer embernek adnak 
munkát, ami hatalmas lehető-
ség és előny a városnak. – Min-
den évben fel tudunk mutat-
ni valamilyen különlegességet, 
valamit, amivel unikálisak va-

gyunk. Ez pedig nem más, mint 
a partnerség. A „Miskolc Me-
gyei Jogú Város és Partnerei” 
közös standon tíz társkiállítóval 
lesz jelen az önkormányzat, ok-
tóber 17-19 között, Budapesten.

A várost a kiállításon közö-
sen képviseli az önkormányzat 
és a Miskolci Egyetem, a jár-
műalkatrész-gyártó vállalatok 
mellett. Deák Csaba, a Miskolci 
Egyetem kancellárja kiemelte, 
az Automotive Hungary kiállí-
tás mellett minden évben ren-
deznek egy Automotive Hun-
gary „Techtogether” versenyt 

is, amelyet 2017-ben a Miskolci 
Egyetem mérnökhallgatókból 
álló csapata nyert meg. – Ebben 
az évben is két csapattal indu-
lunk a 16 csapatos mezőnyben. 
A Miskolci Egyetem a jár-
műipari igények kiszolgálását 
kiemelt célként kezeli – hang-
súlyozta a kancellár. 

Magyarországnak fontos cél-
ja, hogy közép-európai köz-
pont legyen a járműiparban. 
A Miskolci Egyetem Innova-
tív Járműipari Kiválósági Köz-
pontja az ilyen jellegű kutatási 
igényeket szeretné kiszolgálni. 

Az egyetem műszaki képzé-
se ott van a Top 3 magyar mű-
szaki képzésben, bizonyos te-
rületeken pedig a legjobb. Az 
egyetem 2016-ban elindította 
a járműmérnöki alapképzést, 
de az anyagmérnöki, a gépé-
szmérnöki, a mechatronikai 
mérnöki és villamosmérnöki 
képzések is rendelkeznek olyan 
területtel, amelyek a járműipart 
szolgálják. – Hallgatóink sike-
re bizonyítja, hogy a Miskolci 
Egyetem teljesítménye ezen a 
területen kimagasló– hangoz-
tatta a kancellár.

A PARTNERSÉG JEGYÉBEN

Kriza Ákos: „Miskolc a jövőben is 
nyitott minden együttműködésre”

Ötéves a Miskolci Egyetemen alapított Konfuciusz Intézet, 
mely az eltelt időszakban a felsőoktatási intézmény szerves 
részévé vált. Mint a csütörtöki, „születésnapi” ünnepségen el-
hangzott, az intézet hidat képez a kínai és a magyar kultúra, a 
tudományos és a gazdasági kapcsolatok erősítésében is.

2013 őszén a Konfuciusz 
Intézetek Globális Központ-
ja (HANBAN), a Pekingi 
Vegyipari Egyetem és a Wan-
hua-BorsodChem Zrt. cégcso-
port támogatásával jött létre 
az intézet. Azzal a céllal, hogy 
elősegítse a kínai-magyar kap-
csolatokat, megismertesse a kí-
nai nyelvet és kultúrát az egye-
tem diákjaival. Az évforduló 
alkalmából ünnepséggel egy-
bekötött multidiszciplináris fó-
rumot rendezett az egyetem. 
Torma András távollétében a 
rektor köszöntő szavait Jakab 
Nóra oktatásfejlesztési és minő-
ségbiztosítási rektor-helyettes 
tolmácsolta. – Az intézet meg-
alapításának napja ünnep az 
egyetem történetében, sokunk 
dédelgetett álma vált ekkor va-
lóra – fogalmazott levelében 
a rektor, hozzátéve: a világon 
a miskolci volt a 328. ilyen in-
tézet, hazánkban pedig a har-
madik. Az intézet új lendületet 
hozott a képzésekben és kutatá-
sokban, a kínai nyelv és kultú-
ra megismerésében, szervesen 
illeszkedik Miskolc és a régió 
életébe.

Kuttor Dániel, az intézet ma-
gyar társigazgatója elmondta, 
több száz hallgatójuk volt, kö-
zülük sokan már nyelvvizsgát is 
tettek. Többen jártak Kínában 
ösztöndíjjal, rájuk már bizton-

sággal tudnak építeni. – Egy új 
irány lesz a vállalatokkal való 
szorosabb együttműködés. Sze-
retnénk megtalálni azokat az 
utakat, amelyekkel a szakem-
berképzést is el tudjuk indíta-
ni az intézetben – tette hozzá a 
társigazgató.

Duan Jielong, a Kínai Nép-
köztársaság nagykövete kö-
szönetét fejezte ki a magyar 
kormánynak, a városnak, az 
egyetemnek és a támogatók-
nak, hogy az intézet létrejöhe-
tett, s az elmúlt 5 évben „gyö-
keret vert, kivirágzott, nagyra 

növekedett”. A diplomata em-
lékeztetett, Magyarország el-
sőként teremtett diplomáciai 
kapcsolatot az újjáalakított ke-
leti állammal, ezt ők soha nem 
feledik. Azóta is szoros a kap-
csolat a két ország között, akár 
a kulturális területeket, akár a 
sportot vagy a gazdaságot néz-
zük. A nagykövet példaértékű-
nek nevezte az intézet valamint 
a Wanhua-BorsodChem közöt-
ti kapcsolatot.

Horváth Zita felsőoktatá-
sért felelős helyettes államtit-
kár úgy fogalmazott, a kele-
ti nyitás politikájának egyik 
zászlóshajója és szimbóluma a 
Konfuciusz intézményhálózat, 
illetve a Stipendium Hungari-
cum program, ami a magyar 
felsőoktatás nemzetköziesíté-
sét, minőségfejlesztését segíti 
elő. Erősíti a magyar tudomá-
nyos elit nemzetközi kapcso-
latait, növeli a felsőoktatási 
intézmények kulturális sok-
színűségét. Ma körülbelül 32 
ezer külföldi diák tanul Ma-
gyarországon, sokan keleti or-
szágokból jöttek.

– A kínai államtól hazánk 
sokat tanulhat: erejük a kultú-
rájukban és a tudományos ér-
tékeikben rejlik – Reményeink 
szerint a Wanhua-BorsodChem 
sikerének köszönhetően a tér-
ség Európa legerősebb vegyipa-
ri központja lesz, ezt segítheti a 
vegyészmérnök szak a Miskolci 
Egyetemen – hangoztatta a he-
lyettes államtitkár. 

Kriza Ákos polgármester 
Kon fuciuszt idézve rámutatott, 
Miskolc is „megrostálta” nagy 
múltú örökségét, hogy aztán 
új célokat tűzzön ki a város és 
a közösség megújítására. A vá-
rosvezetés 2010 után fontolva, 
lépésről lépésre tervezve, tég-

láról téglára építkezve halad 
ezen az úton. A kínai kapcsola-
tok is így alakultak, testvérvá-
rosi szerződést írtak alá, majd 
megerősödött az üzleti és okta-
tási bizalom is Kínával. Ennek 
egyik jelentős állomása volt a 
Wanhua beruházása, de a város 
legnagyobb kínai befektetése is 
ebbe a sorba illeszkedik be: a 
Ten Pao első Ázsián kívüli gyá-
rát és logisztikai bázisát Miskol-
con alakította ki, 4,5 milliárd 
forintos beruházással.

– A megvalósuló kínai befek-
tetéseknek köszönhetően csak 

Miskolcon 3800-an dolgoznak, 
de ennél többet adtak a térség-
nek: kiveszik a részüket a köz-
élet és kulturális élet támogatá-
sából – mondta a városvezető, 
aki azzal zárta beszédét, hogy 
Miskolc a jövőben is nyitott 
minden együttműködésre.

Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő rámutatott, a 
kulturális, gazdasági kapcso-
latokon keresztül közelebb ke-
rülünk egymáshoz. Emlékez-
tetett, 2010 óta a keleti nyitás 
politikájával a kormány szán-
déka erősíteni a Kínával fenn-
álló gazdasági, tudományos és 
kereskedelmi kapcsolatokat. A 
Konfuciusz intézetekkel is segí-
tik ezt a szándékot.

Az ünnepségen a Miskolci 
Egyetemért Érdemérem kitün-
tetést vehette át Zhu Xiaoyuan, 
az intézet korábbi igazgatója.
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„Miskolc-sziget” az Automotive Hungary kiállításon

Duan Jielong, kínai nagykövet



Dúró Dóra, a Mi Hazánk 
Mozgalom elnök-helyettese a 
Hír TV-ben úgy nyilatkozott, 
a saját lelkiismeretük miatt 
távoztak többen a Jobbikból, 
ami súlyos válságban van. 

Dúró Dóra szerint az önkor-
mányzati képviselők közül már 
több mint 120 mandátumot 
vesztett el a Jobbik, valamint 
három országgyűlési mandá-
tumot. „Egyetlen képviselőt 
sem agitáltunk, mindenkinek 
a saját döntése volt” – fogal-
mazott az elnök-helyettes, aki 
szerint a Jobbikban uralkodó 
tarthatatlan folyamatokat ma-
guktól is látták. Mint mondta, 
a Mi Hazánk nem csak azo-
kat tudta megszólítani, akik a 
Jobbik tagjai voltak, de mára 
nagyjából 800-an csatlakoztak 
hozzájuk a Jobbikból. A moz-
galomban jelenleg az országos 
hálózat kiépítése, valamint a 
szakmai kabinet felállítása zaj-
lik, hogy a szakmai politikában 
is szerepet tudjanak vállalni. 
Dúró Dóra cáfolta, hogy be-
szélt volna Kövér László ház-

elnökkel a frakcióalapításról. 
Szerinte „a Jobbik azért kezd-
te megpendíteni ezt a vonalat, 
mert félnek és látják, hogy mi-
lyen erőt képvisel a Mi Hazánk 
Mozgalom.” Hozzátette: a Job-
bik eredeti szellemiségét sze-
retnék továbbvinni, konstruk-
tív pártként működnének. 

Dúró Dóra arról is szólt, 
sokan megdöbbentek azon a 
„gőzhengeren”, amit Torocz-
kaival szemben a tisztújításon 
bevetettek, erre korábban nem 
volt példa. „Nagyon sok jobbi-
kos, aki nem feltétlenül értett 
egyet Toroczkaival, ők is tá-
voztak amiatt, amit ellene al-
kalmaztak” – hangsúlyozta a 
politikus, aki szerint azokat, 
akik hittek az egykori nemze-
ti, radikális pártban egyszerű-
en becsapták. – Elkeseredett 
vagyok amiatt az elszalasztott 
lehetőség miatt, ami a Jobbik-
ban benne volt, a 20 százalékot, 
amit nemzeti radikális párt-
ként ért el. Azt a nemzeti tá-
bort, radikális oldalt, ami lelké-
vel szívével, az utolsó pénzüket 

is a mozgalomra költötte, be-
csapták” – hangsúlyozta. 

A Jobbik Borsodban is egy-
re nagyobb ütemben bomlik, 
amit mi sem bizonyít job-
ban, mint hogy Volner Já-
nos fent idézett levelét is a 
Jobbik egyik vezető borso-
di politikusa, Jámbor Márk 
hozta először nyilvánosság-
ra, közösségi oldalán. A Job-
bik országos elnöksége ezért 
visszahívta Jámbor Márkot 
regionális igazgatói, válasz-
tókerületi elnöki és egyéb 
tisztségeiből. – Akik volt job-
bikosként érkeztek a mozgal-
munkba – mint én is -, azért 

jöttek, mert vállalhatatlanok 
voltak számukra az utóbbi 
időszak történései – ezt már 
Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk 
Mozgalom B.-A.-Z. megyei 
elnöke nyilatkozta lapunk-
nak, aki maga is nagy feltű-
nést keltve távozott nemré-
giben a miskolci Jobbikból. 
– Vannak megkeresések a 
megyéből felénk, alapvetően 
azt gondolom, mindenkinek 
magának kell eldöntenie, hol 
folytatja politikai pályafutá-
sát – fogalmazott a megyei 
elnök, hozzátéve, hogy a Mi 
Hazánk politikusaként már 
nem a Jobbik ügyeivel, ha-
nem a mozgalmunk feladata-
ival a borsodi emberek prob-
lémáinak megoldásával kíván 
foglalkozni. 

Egyre több részlet derül ki 
a sajtóhírekből, illetve a job-
bikos és ex-jobbikos politiku-
sok nyilatkozataiból a Jobbik 
és a Soros Györgyhöz köthető 
emberek kapcsolatáról. Évek 
óta kapcsolatban áll példá-
ul Vona Gáborral és a párt-
tal Soros György budapesti 
egyetemének egykori rektor-
helyettese, Teplán István.

„Csak jókat tudok róla 
mondani” – így vélekedik 
Vona Gábor a CEU alapítójá-
ról. A Jobbik volt elnöke egy 
interjúban művelt, nagyon jó 
lelkű, tisztességes emberként 
jellemzi Teplán Istvánt, aki-
vel ma is tartja a kapcsolatot 
és a barátjának tekinti.

A CEU egykori rektor-
helyettesét azután vette vé-
delmébe Vona Gábor, hogy 
Volner János egy képet osz-
tott meg közösségi oldalán, 
amelyen Teplán István a 
Jobbik elnöksége mögött ül 
a párt kongresszusán. 

A Jobbik frakciójából kizárt 
politikus ezzel támasztotta alá 
korábbi állítását, amely szerint 
Soros György szövetségeseivel 
működik együtt a párt veze-
tése. Az Origo szerint Teplán 
István Soros György egyik 

legmegbízhatóbb embere, aki 
személyesen járt el a nevé-
ben Magyar Bálint korábbi 
SZDSZ-es oktatási miniszter-
nél a CEU ügyében. A portál 
arról is ír, hogy Teplán István 
a Gyurcsány-kormány ide-
jén kitüntetést is kapott a So-
ros-egyetem megalapításáért. 
Volner János Teplán mellett 
több nevet is felsorolt, akik So-
ros György köreiből kerültek 
a Jobbik közelébe. - Soros em-
bereire bukkantam, ami maga 
a rém” – arra utalva, hogy 
olyan emberek vettek részt a 
Jobbik brüsszeli konferenci-
áján, mint – mások mellett – 
Teplán István, a CEU alapítója, 
Meszerics Tamás, LMP-s kép-
viselő és Monika Ladmanova, 
genderjogi aktivista, a prágai 
Soros-alapítvány munkatársa. 
„Ezekkel az emberekkel régen 
a Jobbik nem volt hajlandó 
egy levegőt szívni” – mond-
ta, utalva ezzel arra, hogy ko-
rábban elképzelhetetlen volt, 
hogy a Jobbik a nemzetközi 
kapcsolatépítésben egy So-
ros-szervezet segítségét kérje. 
„Ezeken az ajtókon egy nem-
zeti értékrendű pártnak ko-
pogtatni sem lenne szabad” – 
szögezte le Volner János.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik 
elnökhelyettese és frakcióve-
zetője az ATV Egyenes beszéd 
című műsorában, nemrégiben 
az LMP-vel való esetleges ösz-
szefogással kapcsolatos kér-
désekre válaszolva, többször 
is kiemelte: az európai par-
lamenti választások kapcsán 
egyértelmű elnökségi döntés 
született arról, hogy a Jobbik 
egyedül indul, minden más 
párttal kizárták a kooperáci-
ót. Az önkormányzati válasz-
tásokon szintén elutasítják az 
MSZP-vel és a Demokratikus 
Koalícióval való együttmű-
ködést. Arról azonban még 
nem döntöttek – nyilatkozta, 
– hogy az LMP-vel bármilyen 
szinten is együttműködnek-e, 
vagy sem. (Ennek némileg el-
lentmondani látszik, hogy a 
legutóbbi, miskolci időközi vá-
lasztáson a Jobbik a balliberális 
pártokkal együtt sorakozott fel 
Erdei Sándor mögé. - A szerk.)

Jakab Péter, a Jobbik szóvivő-
je megkeresésünkre úgy fogal-
mazott, a „néppártosodás nem 
a baloldali, liberális pártokkal 
való együttműködést jelenti, 
hanem minden magyar pol-
gár képviseletét”. – A liberális 
pártokkal való együttműkö-
dés tekintetében a Jobbik ve-
zető szervei már korábban is 
döntöttek arról, hogy a Jobbik 
sem országos, sem helyi szin-
ten nem kíván együttműködni 
XX. századi pártokkal, emel-
lett az LMP-vel sincs tervbe 
véve országos együttműködés 
– emelte ki a szóvivő, aki a „Fi-
desz testvérpártjának” nevezte 
a Mi Hazánk Mozgalmat. Ja-
kab szerint a Jobbik nem meg-
osztott, ezt mutatja, hogy a leg-
utóbbi kongresszuson nem és 
ellenszavazat nélkül fogadta el 
a tagság a Nemzeti Ellenállás 
Kiáltványát, amely a Jobbikot 
nemzeti ellenzék helyett nem-
zeti ellenállásként határozza 
meg. – „Természetesen nem 
nézik jó szemmel, ha valame-
lyik képviselő feladja a harcot 
és átáll a Fidesz oldalára, mint 
Volner János, de a zászlót min-
dig van, aki tovább viszi” – fo-
galmazott a politikus. 

Történetének talán legna-
gyobb válságát éli a Jobbik. 

A legújabb botrányt Vol-
ner János a párt választóke-
rületi elnökeinek címzett le-
vele robbantotta ki, melyben 
a politikus egyebek mellett 
azt írta: „Soha nem fordultam 
még levéllel a választókerületi 
elnökeinkhez és szervezőink-
hez, de most kénytelen vagyok 
ezt tenni: be kell kapcsolnom a 
vészcsengőt pártunk jelenlegi 
iránya és állapota miatt. Már 
az elején ki kell jelentenem: én 
egy nemzeti értékrendet valló, 
a balliberális erőket elutasító 
párthoz csatlakoztam, és ilyen 
pártnak szeretném a Jobbikot 
megőrizni. Szögezzük le: a Job-
bikban most zajló folyamatok-
nak az égvilágon semmi közük 
nincs az általam is támogatott 

néppártosodáshoz, ahogyan a 
nemrég elfogadott kiáltvány-
hoz sem. (…) A tagságunk 
jelentős része kilépett, a 
nemrég még fehér 
abrosz mellett 
f o g a d o t t , 
"szeretve 
tisztelt" 
polgár-
m e s t e -
r e i n k 
fele sok 
ö n k o r -
mányzati 
képviselőnk-
kel együtt itt-
hagyott minket (az-
óta persze ők is árulóknak 
lettek nyilvánítva), a Jobbik 
augusztusi családi napja pe-
dig gyakorlatilag kongott az 
ürességtől. Sneider Tamás és 
Gyöngyösi Márton a vitatott 

tisztaságú tisztújítást követő-
en nem tanúsítottak bölcses-
séget, és nem keresték a szava-

zatok közel felét megszerző 
oldallal történő 

megegyezés 
l ehe tős é -

gét”- írja 
egyebek 
mellett 
Volner. 

A z 
ön kor-

m á n y -
zati képvi-

selők közül 
már több mint 

120 mandátumot vesz-
tett el a Jobbik, valamint há-
rom országgyűlési mandátu-
mot. Dúró Dóra szerint a Mi 
Hazánk mozgalomhoz eddig 
mintegy 800-an csatlakoztak 
a Jobbikból. A párt Borsod-

ban is egyre nagyobb ütem-
ben bomlik, amit mi sem bi-
zonyít jobban, mint hogy 
Volner János fent idézett le-
velét is a Jobbik egyik vezető 
borsodi politikusa, Jámbor 
Márk hozta először nyilvá-
nosságra, közösségi oldalán. 

A Jobbik országos elnök-
sége ezért visszahívta Jám-
bor Márkot regionális igaz-
gatói, választókerületi elnöki 
és egyéb tisztségeiből. – Akik 
volt jobbikosként érkeztek a 
mozgalmunkba – mint én is  
–, azért jöttek, mert vállalha-
tatlanok voltak számukra az 
utóbbi időszak történései – 
ezt Pakusza Zoltán, a Mi Ha-
zánk Mozgalom B.-A.-Z. me-
gyei elnöke nyilatkozta, aki 
maga is nagy feltűnést keltve 
távozott nemrégiben a mis-
kolci Jobbikból.

Volner János – akkor még a 
Jobbik alelnöke – a párt elnök-
ségének feloszlatását és tiszt-
újító kongresszus összehívását 
kezdeményezte a párt választó-
kerületi elnökeinek és szerve-
zőinek címzett levelében.  Mint 
írta, a Jobbiknak senki nem 
adott felhatalmazást a liberá-
lis-balközép pártokkal történő 
összeborulásra, és a pártban 
most zajló folyamatoknak az 
égvilágon semmi közük nincs 
az általa által is támogatott 
néppártosodáshoz. A Jobbik 
jelenlegi elnöke és elnökhe-
lyettese Volner szerint minden 
eddiginél erősebb szövetséget 
kíván kötni az önmagát alapí-
tó nyilatkozata szerint liberális, 
balközép pártként meghatáro-
zó, aktuálisan az önfelszámolás 
útján haladó LMP-vel, s Volner 

János szerint ezzel a szövetség-
gel immár nyíltan felvállalva 
létrejönne a Jobbik balliberá-
lis oldallal történő összeboru-
lása, ami számára teljességgel 
elfogadhatatlan. – Mi lesz így 
a nemzeti értékrendünkkel, az 
eredeti céljainkkal? – teszi fel 
a kérdést a politikus. Volner 
a pártvezetés szemére vetette 
azt is, hogy „a szabadkőmű-
ves spekuláns, Soros György” 
szervezeteivel és a DK-val szö-
vetkezik. „Emlékezzetek csak: 
nemrég még Gyurcsány és a 
pártja ellen küzdöttünk, ma vi-
szont már a DK jelöltjét segít-
jük választási győzelemhez a 
fővárosban. Pedig az ördöggel 
akkor sem köthetünk szövetsé-
get, ha előnyöket ígér!”

Volner János levelében úgy 
értékeli, a Jobbik katasztro-

fális állapotban van: a tagság 
jelentős része kilépett, polgár-
mestereinek fele, sok önkor-
mányzati képviselője távozott, 
„elüldözték” a párt legnép-
szerűbb női politikusát, Dúró 
Dórát és „rengeteg értékes 
embert”, „eközben a Jobbikon 
belül gátlástalan eszközök-
kel folyik a kiszorítósdi”. Vol-
ner szerint őt például többen 
is folyamatosan, a legaljasabb 
eszközökkel „nyírják”, ami-
ért nem hajlandó elfogadni a 
nemzeti politizálás feladását 
és ellenzi a baloldallal össze-
borulást. „A Nemzet ügyeiben 
nincs és nem is lehet alku!” – 
fogalmazott levélben a politi-
kus, aki szerint a parlamenti 
frakció hitehagyott, csakúgy, 
mint a párt vezetői, hiszen 
Vona Gábor és Gyöngyösi 

Márton is arról beszélt egy-
egy interjúban, hogy teljesen 
reménytelennek látja a Fidesz 
leváltását.

A levél nyilvánosságra ke-
rülése után Volner Jánost ki-
zárták a Jobbik képviselő-
csoportjából, és az etikai 
vizsgálta idejére párttagsá-
gát is felfüggesztették. Távo-
zott a frakcióból Fülöp Erik 
és Apáti István (alelnök) is, 
előbbi a pártból is kilép. Vol-
ner jelezte, a mandátumát 
mindenképp megtartja. 
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Dúró Dóra szerint becsapták  
a radikális tábort

Jakab szerint 
a Jobbik nem 
megosztott

„A Jobbik katasztrofális  
állapotban van”

Soros György 
emberei a Jobbik 
közelében

Darabokra hullott a Jobbik
Volner: „Be kell kapcsolnom a vészcsengőt”

Dúró Dóra

Pakusza Zoltán
Jakab Péter

Gyöngyösi Márton

Volner János



Az egykori miniszterelnök, az egész magyar ellenzék vezé-
rének láttatva magát, pénteken, lapzártánk után Miskolc 
belvárosában népszerűsítette politikáját. Az esemény rövid 
értékelésére Kriza Ákos polgármestert kértük. 

– Miskolc különleges hely-
zetben van, hiszen az Euró-
pai Parlament számára íródott 
Sargentini jelentésben a nyo-
mortelep-felszámolási prog-
ramunk miatt és azért mert 
kiraktuk a fészekrakókat a la-
kótelepeinkről, jó néhány tel-
jesen igaztalan váddal illettek 
bennünket. A FIDESZ-KDNP 
önkormányzati képviselőcso-
portjának a nevében ezeket a 
vádakat szeptemberi közgyű-
lésünkön azzal utasítottam 
vissza, hogy minket sokkal 
jobban érdekel a blőd vádak-
nál az, hogy a miskolciak tá-

mogatták a fészekrakók eltávo-
lítását az Avasról és támogatják 
a nyomortelep-felszámolási 
programunkat – hangsúlyozta 
Miskolc polgármestere. 

– Mi nem szeretnénk, hogy 
most Brüsszel és hazai támoga-
tóiknak a politikája, a migrán-
sok miatt szűnjön meg nálunk 
a mindennapok biztonsága, nő-
jön ugrásszerűen a bűncselek-
mények száma, a nők és a gyer-
mekek elleni erőszak. Miskolc 
hosszú keserves évtizedek után 
végre reményt és esélyt kapott 
a nemzeti kormányzás óta. A 
város fejlődik, csökken a mun-

kanélküliség, a bűnözés, új be-
ruházások érkeznek. Őszintén 
szólva az, hogy Gyurcsány Fe-
renc a maga bevándorláspár-
ti politikájával miképpen tör a 
magyar ellenzék egészének ve-
zéri szerepkörére, nem vált ki 
bennem heves érzelmeket: hi-
szem, hogy Miskolcon ezzel a 
politikával nem tudja becsapni 
az embereket – nyilatkozta Kri-
za Ákos. 

„Miskolc nem kér Gyur-
csány bevándorláspárti 
politikájából”

Hubay György (Fidesz-KD-
NP) országgyűlési képviselő 
„Miskolc nem kér Gyurcsány 
bevándorláspárti politikájá-
ból” címmel tartott sajtótájé-
koztatót a DK elnökének mis-
kolci látogatása kapcsán. 

– Aggodalommal látjuk, 
hogy a bevándorláspárti po-
litika legnagyobb szószólója, 
Gyurcsány Ferenc kezd az el-
lenzék vezére lenni. Úgy tűnik, 
a teljes ellenzék támogatja ma 
már a DK-ás pártelnök politi-
káját – emelte ki a képviselő.

– Gyurcsány Ferenc újabban 
az országot járja, hogy meg-
győzze az embereket arról, 
hogy jó az országnak, jó Euró-
pának, jó az országnak, jó Mis-
kolcnak, ha menekültek ezrei 
árasztják el a kontinenst, az 
országot. Maroknyi csapatával 
megpróbálja végigrodeózni az 
ország nagyvárosait. Győr, Sze-

ged után most épp Miskolcra 
tart, hogy itt fejtse ki ország-
romboló nézeteit.

Abba a városba jön, ahol 
az országgyűlési választáson 
megalázó vereséget szenve-
dett a baloldal Gyurcsányos-
tul.  Abba a városba érkezik, 
ahol még az időközi helyható-
sági választáson se tudott sem-
miféle eredményt felmutatni a 
baloldal – hangoztatta Hubay 
György. 

– Gyurcsány Ferenc eről-
ködik, mint a béka a kocso-
nyában, hogy maga mögé so-
rakoztassa az embereket, akik 
kinyilvánították: nem akarnak 
egy Gyurcsány-féle bevándor-
ló országot. Gyurcsány kezdet-
től le akarja bontani a kerítést 
és el akarja fogadni a kvótát.

Ha rajta múlna, már Ma-
gyarországot is elárasztották 
volna a migránsok és most 
a határőrizet jogát is átadná 

Brüsszelnek. A DK európai 
parlamenti képviselői Nieder-
müller Péter és Molnár Csaba 
a magyar emberek akaratával 
szembe menve kezdettől min-
den brüsszeli bevándorláspár-
ti javaslatot elfogadnak, sőt 
gyakran személyesen segítet-
ték előkészítésüket, megsza-

vazták a bevándorlás ellenes 
Magyarországot elítélő Sar-
gentini-jelentést is. Gyurcsány 
kész lenne Magyarországot be-
vándorló-országgá tenni. Mis-
kolc nem kér Gyurcsány be-
vándorláspárti politikájából 
– zárta tájékoztatóját a fideszes 
képviselő.

Minden érintett számára 
megfelelő megoldás született 
a miskolci repülőtér ügyében. 
A betegellátás és a légimentés 
továbbra is biztosítva lesz az 
eddigi helyszínen, a sportre-
pülés pedig – szakemberek 
segítségével, magánbefektetés 
keretében – olyan területre 
költözhet, ahol a hosszú távú 
infrastrukturális fejlődése is 
biztosított.

Így a lakosságot sem zavar-
ja majd a repülés által keltett 
zajhatás, a régi repülőtér pedig, 
ipari területként, Miskolc to-
vábbi gazdasági fejlődését szol-
gálja.

Minderről Pfliegler Péter al-
polgármester tájékoztatta la-
punkat, aki elmondta: a koráb-
ban, 15 évre kötött szerződés 
Miskolc és a Borsod Megyei 
repülőklub között 2019 ápri-
lisában lejár. A repülőtér terü-
letének nagy részét bevonják a 
Mechatronikai Ipari Parkba és 
új befektetőket telepítenek itt 
le annak érdekében, hogy to-
vábbi új, innovatív munkahe-
lyeket teremtsenek. – Tesszük 
mindezt azért is, mert egyér-
telmű szakmai álláspont, hogy 
a mai miskolci repülőtér repü-
lésszakmai szempontból al-
kalmatlan a továbbfejlesztésre 
– hangsúlyozta Pfliegler Péter.

Az alpolgármester ugyan-
akkor kiemelte: Miskolc ön-
kormányzata az elmúlt idő-
szakban intenzív tárgyalásokat 

folytatott a miskolci légimen-
tés jövőjének biztosítása ér-
dekében a Magyarországi Lé-
gimentésért Alapítvány és a 
Magyar Légimentő Nonprofit 
Kft. vezetőivel. Örömmel jelen-
tik most be, hogy a legimen-
tő bázis a jövőben is az eddi-
gi repülőtéren működik majd. 
Emellett megteremtik annak a 
lehetőségét, hogy a légimentés 
helikopterei mellett más civil 
helikopterek is használhassák a 
bővített funkcióval rendelkező, 
úgynevezett 4-es kategóriájú, 
csökkentett területű repteret.

A sportrepülő társadalom 
ugyanakkor új otthonra ta-
lálhat Miskolc közvetlen kö-
zelében, egy olyan területen, 
amely minden szempontból 
képes lesz kiszolgálni a repü-
lés hosszú távú érdekeit. Az új 
miskolci repülőtér lakott terü-
letektől távol, de az autópálya 
közelében, későbbi fejlesztések 
megvalósítására is alkalmas 
lehet majd. – Az önkormány-
zat és a Miskolci Repülőklub 

keresi a lehetőséget a továb-
bi együttműködés kialakítá-
sára, hiszen a város és a régió 
további fejlődése szempont-
jából elengedhetetlen egy új 
miskolci repülőtér kialakítása 
és működtetése – zárta szavait 
Pfliegler Péter.

Várnai Beáta, a Miskolc Hol-
ding Zrt. gazdaságfejlesztési 
igazgatója a pénteki egyezteté-
sen elmondta, a légimentés ál-
tal igényelt területet a Miskolc 
Holding ingyenesen bocsátja 
rendelkezésre. Nagy Boglárka, 
a Magyarországi Légimentésért 
Alapítvány alapítója köszönetét 
fejezte ki Miskolc alpolgármes-

terének, az önkormányzatnak 
és a Holdingnak a konstruktív 
és előremutató tárgyalásokért, 
a gyors ügymenetért. – Azon-
nal megkaptuk azt a segítsé-
get és lehetőséget, ami vélemé-
nyünk szerint párját ritkítja 
– fogalmazott, hozzátéve, hogy 
a megkeresés után nyomban 
megkezdődtek az egyeztetések, 
tárgyalások. Böszörményi Péter, 
a Légimentők Nonprofit Kft. 
miskolci bázisvezetője örömét 
fejezte ki, hogy a szándéknyi-
latkozat rövid időn belül meg-
született, és ezzel hosszú távon 
is üzemeltetni tudják a légimen-
tést Miskolcon. 

Gyurcsány Ferenc politikai road-show-ja  
Miskolcra érkezett

„Választási év után, válasz-
tási év előtt” címmel tartott 
csütörtökön előadást Mis-
kolcon Zárug Péter Far-
kas politológus, egyetemi 
adjunktus, aki az Ifjúsági 
Kereszténydemokrata Szö-
vetség (IKSZ) meghívására 
érkezett a megyeszékhelyre.

Zárug Péter Farkas úgy fo-
galmazott, a világban „tek-
tonikus” mozgások figyelhe-
tők meg, elég csak az osztrák, 
olasz, német választásokra és 
az azokat követő időszakok 
eseményeire gondolni. A fő 
kiváltó ok a migráció és az 
arra adott válaszokban kere-
sendő. 

A politológus szerint, a 
migránsválságra válaszul a 
magyar társadalom összezárt, 
a Fidesz-KDNP kormány pe-
dig ezzel szinkronban volt.

A kampányok termé-
szetrajzában is komoly vál-
tozások történtek, ebben 
Donald Trump és kampány-
csapata járt az élen. Míg ko-
rábban egy párt arra töre-
kedett, hogy elsősorban a 
sajátjait szólítsa meg, illetve 
a bizonytalanok közül mi-
nél többeket vonzzon magá-
hoz, addig a legutóbbi ame-
rikai választás óra változott a 
stratégia: a politikai ellenfél 
táborához tartozó választók 

megszólítása is része lett a 
kampánynak. 

Az ellenzékről szólva a po-
litológus elmondta, mind a 
Jobbiknál, mind az LMP-nél 
azt látja, hogy a vezetők éppen 
a lényeget akarták lehámoz-
ni az országgyűlési választá-
sok előtt a pártjaikról; azokat 
az ideológiai sajátosságokat, 
amik korábban megkülön-
böztették őket másoktól.

Zárug Péter Farkas szerint 
a vesztes csapat öltözőjének 
hangulata uralkodik az ellen-
zéki pártoknál. Meglévő vagy 
vélt sérelmek kerülnek a fel-
színre és vezettek, vezetnek 
robbanásokhoz a Jobbikon és 
az LMP-n belül is. Az „egyet-
len stabil struktúrának” a 
Demokratikus Koalíciót lát-
ja, ott csak kis célokat tűz ki 
maga elé Gyurcsány Ferenc, 
azokat pedig többé-kevésbé 
meg is tudja valósítani. Ilyen 
például, hogy a szocialisták 
táborából tudnak még szava-
zókat elcsábítani.
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Gyurcsány Ferencet ellentüntetők is várták Miskolcon

A légimentés marad, a sportrepülők új 
területet kapnak

MEGEGYEZÉS SZÜLETETT A REPÜLŐTÉR ÜGYÉBENZárug: „A vesztes 
csapat öltözőjének 
hangulata van az 
ellenzéknél”



A megszokott helyen és időben, újra a harmadik vasár-
napon kerül megrendezésre a Miskolci Termelői Nap. 

Őszi hangulattal, helyi és 
környékbeli termelők kiváló 
termékeivel, kiállítással, kéz-
műves játékokkal és zenével 
várja a látogatókat Miskolc 
város kedvenc belvárosi piaca.

Az október 21-i Termelői 
Napon „Helyből, helyit!” - 
címmel szervez helyi terme-
lőket támogató programcso-
magot az Ökológiai Intézet 
Alapítvány és az Öko Kertész 
Klub Miskolc. Termény- és 
befőtt bemutató, kiskert fotó-
pályázat, kóstoltatás, hasznos 
vásárlói tanácsadás, öko já-
tékok, totók és nyeremények 
várják majd az érdeklődőket. 

A MINŐIES Alapítvány 
kézműves foglalkozásokat tart 
az októberi rendezvényen. 

Kavics- és gipszfestés, papír-
szőlő készítés, fonás, számkí-
gyó, labirintus vár a kicsikre 
és nagyokra egyaránt az ala-
pítvány szervezésében.

A „Közösségerősítés a ge-
nerációk között MINŐI-
ES-en” című EFOP-1.3.5-16-
2016-00425 azonosító számú 
projekt keretében rajz- és fo-
tóversenyt hirdetett az ala-
pítvány, melynek eredmény-
hirdetése és a díjátadása 11 
órától lesz. A legjobb beérke-
zett munkákat bemutatják az 
Erzsébet téren.

Természetesen a zene sem 
maradhat el, 11.30-tól a Szá-
madó zenekar szórakoztatja 
könnyed, őszi dallamokkal a 
kedves érdeklődőket.

Lengyelország száz évvel ez-
előtt, 1918. november 11-én 
szerezte vissza függetlensé-
gét és szabadságát. Azelőtt 
123 éven keresztül orosz, 
porosz, német és osztrák 
fennhatóság alatt állt. 

A miskolci városháza au-
lájában azoknak a lengyel 
hazafiaknak az arcképeiből 
nyílt kiállítás a napokban, 
akik nagy szerepet vállaltak 
az ország függetlenségének 
kivívásában. A rotring tech-
nikával alkotott portrékat 
egy fiatal művész, Nyírő Vero-
nika készítette. – Nekem nin-
csenek lengyel felmenőim, de 
elkötelezetten szeretem Len-
gyelországot. A saját eszkö-
zeimmel ápolni szeretném a 
legendás lengyel-magyar ba-
rátságnak az eszméjét is. Úgy 
érzem, ez a két nép valahogy 

összetartozik, ezt bizonyítja a 
történelmünk is – nyilatkoz-
ta a fiatal rajzművész. 

Kowalak Andrzej varsói 
kultúrtörténész a kiállítás 
megnyitóján a lengyel füg-
getlenségért küzdő hazafi-
ak közül is kiemelte Jozef 
Pilsudski marsallt, a lengyel 
állam újjáteremtőjét, a füg-
getlenségi harc legendás ve-
zetőjét, akinek az emléke-
zete, tisztelete ma is mélyen 
él a lengyel társadalomban. 
– Nagymértékben neki kö-
szönhető, hogy Lengyelor-
szág 1918-ban, felosztása 

után 123 évvel visszanyerte 
a tényleges állami létét. Kez-
dettől annak a híve volt, hogy 
Lengyelországnak egységes-
nek kell lennie. Arra töre-
kedett, hogy próbáljuk egy 
kézben tartani a függetlensé-
günket is – hangoztatta a kul-
túrtörténész. 

Kowalak Andrzej hozzátet-
te: katonaként ő volt az „úti-
kalauz” a függetlenség felé 
vezető úton. Neki, és a többi 
lengyel hősnek köszönhető, 
hogy 1918. november 11-én 
számos lengyel nemzedék 
álma végre valóra válhatott, 
független lett az ország. 

Papp Ferenc, a Polgármes-
teri Hivatal kulturális főtaná-
csosa úgy fogalmazott, száz 
évvel ezelőtt újjászületett a 
lengyel állam. A felosztás, 
123 évi rabszolgaság, ruszifi-
káció és germanizáció után, a 
nagy felkelések után a szabad 
Lengyelország ekkor visz-
szakerült a világ térképére – 
hangsúlyozta a főtanácsos.

A Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat által szerve-
zett kiállítás november 11-én 
délután öt óráig látogatható.

13 fekete szalaggal átkötött 
kereszt, 13 mécses, 13 arckép, 
a nevek elhangzásánál meg-
kondított harang – kegyelet-
tel és tisztelettel emlékezett 
Miskolc városa a 13 aradi 
vértanú és Batthyány Lajos ki-
végzésének 169. évfordulóján, 
október 6-án, az első felelős 
magyar miniszterelnök tiszte-
letére állított emléktáblánál.

A Rimaszombatról érkezett 
B. Kovács István Magyar Örök-
ség-díjas néprajzkutató megem-
lékezésében Rábely Miklós visz-
szaemlékezéseiből idézett, akit 
a rimaszombati magyarság szí-
ne-javával együtt a II. világhá-
borút követően elüldöztek a 
szülővárosából, s Miskolc nyúj-
tott számára menedéket. Miklós 

nagyapja, János készítette Petőfi 
Sándor és Szendrey Júlia lakásá-
ba a konyhai szobabútort és nála 
lakott albérlőként Jókai Mór 
1848-ban. A családi emlékezet 
azt tartotta, tőle származott az a 
koporsó, amelyet üresen, pár tég-
lával csúsztattak le Batthyány La-
jos vértanú sírhelyébe 1849. ok-
tóber 6-ának éjjelén.

Rábely Miklós nagyapjának 
atyafia volt az a gyóntatópap, 
aki Batthyány Lajos gróf cellájá-
ba egy tőrt csempészett, amivel 
a miniszterelnök 1849. október 
5-én éjjel nyakán és mellén oly’ 
irtózatos sebeket vágott, hogy 
emiatt felakasztása lehetetlen-
né vált és így az osztrák vadász-
katonák szíven lőtték a Haynau 
vérbírósága által akasztásra ítélt 
miniszterelnököt. „A tőr állító-

lag a nagyapámé volt” – idézte 
Rábely Miklós szavait a nép-
rajzkutató. – Hőseink, az aradi 
vértanúk származásukra nézve 
ugyan különböztek egymástól, 
ám a bitófán magyarként dob-
bant utolsót a szívük – fogal-
mazott B. Kovács István.

A mai időkről szólva úgy fo-
galmazott, a magyar nyelv el-
vesztésének félelme ma is él, 
de van ok azért a bizodalomra 
is. Rimaszombatban a magyar 
kormány támogatásával egye-
bek között megújult a refor-

mátus templom, óvodát építe-
nek és felújítják a református 
gimnázium épületét is.

– Mindannyian annak az 
egységes és oszthatatlan ma-
gyar nemzetnek vagyunk a 
tagjai, részei, amelynek egyik 
szellemi jelképe, megingat-
hatatlan fundamentuma Bat-
thyány Lajos és az aradi vér-
tanúk példája – húzta alá a 
néprajzkutató, aki így köszönt 
el a megemlékezőktől: „Isten 
áldja meg a miskolciakat és 
egész magyar népünket”.

Múlt vasárnap hálaadó isten-
tisztelet keretében szentelték 
fel a Kossuth utcai Belvárosi 
Református Egyházközség 
templomának új csillárját. 
A több mint három mázsás 
fényforrás különleges szim-
bólumokat ábrázol.

Már 2012-ben megszületett 
az ötlet, hogy új csillárt helyez-
nek el a Kossuth utcai refor-
mátus templomban, azonban 
csak most sikerült beszerezni a 
megfelelő, világító alkalmatos-
ságot. – Gyülekezetünk tagjai, 
a Barabás-család felajánlása 
tette lehetővé, hogy beszerez-
zük ezt az új, értékes csillárt 
és a hozzá tartozó falikarokat 
– tájékoztatott Szabó Sándor 

református lelkész. Hozzátette, 
szerinte a dolog eszmei értéke 
jóval nagyobb az anyaginál és 
ez a gyülekezet hálaadó ün-
nepségén is megmutatkozott.

– A felszentelő imádság 
után, Szabó Balázs orgonamű-

vész játéka kíséretében gyul-
ladtak fel a fények, több je-
lenlévőnek könnyet csalt a 
szemébe a látvány. Olyan volt, 
mint egy karácsony esti él-
mény – mondta a lelkész.

A több mint három mázsás 
csillár kilenc méter hosszú 
acélgerendákról lóg alá, a lé-
zerrel vágott áttört vasleme-
zen különböző ikonográfiák 
találhatók: Máté, Márk, Lu-
kács és János evangelisták 
is láthatók a szimbólumok 
közt, középen pedig a Jézus 
Krisztust ábrázoló életfa ké-
pét fedezhetjük fel egy ön-
magába hajló pelikán ábrá-
zolásában.

AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTEK MISKOLCON Miskolci Termelői Nap

„MINT EGY KARÁCSONY ESTI ÉLMÉNY” 
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Szeptember 14-én, vasárnap 
17  órától a Miskolc Televízió 
Hívőszó című műsorában a 
Bíró utcai Miskolc-diósgyőri 
görögkatolikus templomból 
közvetítik a 10 órától kezdődő 
búcsúi ünnepi szent liturgiát. 

Bemutatja, és szent beszédet 
mond: Béres Gábor iskolalel-
kész. Hétfőn, 15-én lesz a kar-
melita templom Avilai Nagy 
Szent Teréz búcsúja. Előtte, 
14-én, vasárnap, 17 órakor 
lelkigyakorlatos szentbeszé-

det tart, majd a hétfői ünne-
pi szentmisét bemutatja Tavas 
Béla karmelita. Jövő vasárnap, 
21-én 16 órakor a millenniumi 
teremben mocorgós szentmi-
sét mutatnak be a kisgyerme-
kes családoknak.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

„Magyarként dobbant  
utolsót a szívük”

Új csillárral gazdagodott  
a belvárosi református templom

A lengyel függetlenség századik évfordulója

„ITT VAN AZ ŐSZ, 
ITT VAN ÚJRA” 

KIÁLLÍTÁS  
A MISKOLCI  
VÁROSHÁZÁN



A miskolci konyhaművészet csillagai  (8. rész)

A történelmi Avason ott lapul egy történelmi étterem, mely 
jellegében, stílusában, összetételében, az ételek elkészítési 
módjában, és látványában abszolút a reneszánsz kort idézi 
meg. A terem egyik sarkán a borlovagterem, a másikon a lát-
ványpince felirat díszeleg. A falat pajzsok és dárdák tarkít-
ják, no meg borok minden mennyiségben.

– Aki ide belép, azt visszaröpít-
jük a lovagok korába. A különle-
ges hangulatban felszabadultan, 
régi módon, akár kézzel is lak-
mározhat – mondta el látogatá-
sunkkor Szendrei Mihály, Arany-
korona Történelmi Étterem 
ügyvezetője. Hozzátette: a 200 
éves épületből bármikor lebak-

tathat bárki a 2500 négyzetmé-
teres és 500 éves látványpincébe.

Szerettem volna, valami törté-
nelmit fogyasztani, olyan fogás-
ra vágytam, amelyben megvan 
a reneszánsz vonal. A mester-
szakács javaslatára végül Mátyás 
király uzsonnáját választottam, 
ami nem csupán a nevében vi-

seli a kor „aromáját”: állítólag a 
király esküvőjén is felszolgálták 
ezt a fogást. Szendrei Mihálytól 
megtudtam, az étel eredeti vál-
tozatában egy hatalmas kenye-
ret beleztek ki, és pakolták tele 

mindenféle csontos sült hússal. 
– Mi ezt lekicsinyített formában 
mutatjuk meg: egy cipóban ká-
posztaágyra helyezünk egy csül-
köt, és ezt lángoltatjuk – ismer-
tette az ügyvezető. Az elkészítés 
fortélyait Márki Bertalan, kirá-
lyi mesterszakácstól tanulta meg 
a miskolci csapat.

Van ugyanis egy specialitása a 
történelmi étteremnek: „lángol-
tatják” a húsokat. Ami nagyon 
látványos, én azonban kissé fé-
lek a tűztől, úgyhogy némi szo-
rongással vártam a mutatványt. 
A reneszánsz fiúk azonban 
megnyugtattak: nem kell izgul-
ni, nem egy tábortűz lesz a fogá-
somon. Tegzes Imre főszakácsot 
innen is csókoltatjuk, a rene-
szánsz fogás ugyanis igen jóra 
sikeredett. Szinte láttam ma-
gam abroncsos ruhában, ahogy 
Mátyás király esküvőjén épp 
egy ilyen csülköt falatozok a vár 
egyik sarkában. Ahhoz képest, 
hogy nem állok valami nagy 
csülök fun hírében, – mondhat-
ni, szinte egyáltalán eszek ilyen 
húst – betermeltem a cipós, ká-
posztás, tejfölös fogást.

MUNTYÁN BERNADETT

TÖRTÉNELMI ÉTKEK  
A TÖRTÉNELMI AVASON 

Aki szeretne egy csipet re-
neszánszt az otthonába, an-
nak Kőrösy Kálmán, Venesz 
József-díjas mesterszakács 
elárulja mi a teendője, hogy 
az általam elfogyasztott Má-
tyás uzsonnáját megkapja.

Hozzávalók: cipó, sava-
nyú káposzta, csülök, tejföl. 
Elkészítés: A cipó belsejét 

ki kell csipkedni. Készítsünk egy hagyományos dinsztelt, pá-
rolt savanyú káposztát, ízesítsük sóval, borssal, babérlevéllel és 
fokhagymával. A csülöknél törekedjünk arra, hogy minél ízle-
tesebb, szaftosabb legyen. Általában 1-2 nappal korábban cél-
szerű előkészíteni, bepácolni. Mátyás korában sok gyógy- és fű-
szernövényt használtak, így a csülökhöz is ilyen ízesítés dukál. 
Kakukkfűvel, tárkonnyal, sóval, borssal, köménnyel, foghagy-
mával és olajjal pácoljuk be és érleljük 1-2 napig a hűtőben. 
Kis zsiradékon a sütőben sörrel locsolgatva, foghagymával és 
hagymával süssük pirosra. A párolt savanyú káposztát helyez-
zük bele a kikapart cipóba, s tegyük rá a forró csülköt, majd 
adjunk hozzá ízesített tejfelt adunk.

A Miskolci Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. 2018-ban elnyerte a 
„Családbarát munkahely” címet és 
az ezzel járó pályázati összeget, kö-
zepes vállalat kategóriában. 

A díjat Novák Katalin családügyi 
államtitkár adta át az Óbudai Egye-
temen, Novák Irén ügyvezetőnek. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
az elbírálás során figyelembe vette a 
már megtett intézkedéseket és a jövő-
beni terveket is.

Az MKK fontosnak tartja a támo-
gató munkahelyi légkört, hiszen a 
rendezvényszervezők éppen akkor 
dolgoznak, amikor mások pihennek. 

Ezért a cég hozzájárul ahhoz, hogy 
amennyiben a munkakör lehetővé te-
szi, a munkavállalók rugalmas mun-
kavégzésben akár otthonról is végez-
hessék feladataikat. Lehetővé teszi a 
rendezvényeken való részvételt, tö-
rekszik az esélyegyenlőség megte-
remtésére.

Mivel a rendezvényszervező szak-
ma az egyik legstresszesebb fog-
lalkozás, ezért csapatépítő trénin-
gek szervezését tervezik, valamint 
szeretnének a telephelyeken olyan 
gyermeksarkot kialakítani, ahol a 
dolgozók gyermekei játszhatnak és 
tanulhatnak, amíg a szülők munká-
jukat végzik. Mindez hozzájárulhat 

ahhoz, hogy a munkavállalók elé-
gedettek és elkötelezettek legyenek, 
hatékonyabb legyen a munkavégzés, 
összességében pedig a cég verseny-
képességét erősítheti.

A Miskolci Kulturális Központ a 
régió meghatározó kulturális intéz-
ménye; hívogató, befogadó házigazda, 
mind a közönség, mind a művészeti 
élet képviselői számára. Üzemelteti a 
Diósgyőri várat, a Lovagi Tornák Te-
rét, a Művészetek Házát és a telepü-
lésrészek közösségi házait. Feladata 
azoknak a városi nagyrendezvények-
nek, fesztiváloknak a szervezése, ame-
lyek erősítik Miskolc hazai és nem-
zetközi ismertségét.
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A miskolctapolcai Avalon 
Resort & SPA számos hazai 
és nemzetközi díjat tudhat 
már magáénak. Rangos el-
ismeréseinek listája ezúttal 
a Gastro & Hotel Design 
Award kiemelt kategóriá-
jának elnyerésével bővült, 
amivel büszkén viselheti 
immáron „Az év legjobb 
tematikus szálláshelye” cí-
met is!

A Gastro & Hotel Design 
Award Magyarországon az 
egyetlen olyan nemzetközi 
szinten mért megmérettetés, 
amely átfogó módon közelít 
a dizájnhoz, és annak minden 
területét értékeli a vendéglá-
tó- és szállodaiparon belül. A 
hazai HORECA szektor terü-
letén, egyedülálló versenyen a 
beadott pályaműveket idén is 

ismert, nemzetközi szakem-
berekből álló zsűri értékelte.

Az idei rekordszámú, 80 pá-
lyázó közül a miskolctapolcai 
Avalon Park szállodája azon-
nal belopta magát a szakmédia 
képviselőinek szívébe. Egye-

dülálló szolgáltatásai és a park 
dolgozóinak messze földön hí-
res vendégszeretete révén nem 
volt kérdéses a győzelem. Nincs 
még egy - az Avalon Resort & 
SPA-hoz - hasonló hotel, ami 
olyan szórakozási lehetősége-
ket biztosít, mint például az 561 
méter hosszú elektromos go-
kart pálya, a szabadtéri, 2500 
négyzetméteres játszópark, a 
közelmúltban “Közép-Európa 
legjobb olasz konyhája” címet 
elnyert étterem, vagy az első-
sorban street food és grillezett 
ételeket kínáló Sörkert. Az aktív 
kikapcsolódást nyújtó szolgál-
tatások mellett az erdei környe-
zetben található szálloda bel- és 
kültéri wellness részlege is tö-
kéletes nyugalmat áraszt, ahol 
garantált a testi-lelki feltöltődés.

A versenynek idén is két-
fordulós elbírálási menete volt 

és a magas rangot adó, függet-
len bírálatot biztosító eljárás is 
folytatódott – a hazai zsűrita-
gok mellett a világon ismert és 
elismert szakmai nagyságok is 
részt vettek a pályázatok elbírá-
lásában. A zsűri munkáját idén 

is  Varró Zoltán több díjjal ki-
tüntetett designer, belsőépítész 
vezette. Az ünnepélyes díjá-
tadóra a Larus Étterem és Ren-
dezvényközpontban került sor, 
ahol több mint száz fő volt jelen 
és a shortlistesek, díjazottak egy 

elegáns gálavacsora keretén be-
lül vehették át a kitüntetéseket.

„Rendkívül nagy megtisz-
teltetés számunkra, hogy egy 
ilyen rangos szakmai zsűri, 
egy ilyen rangos mezőnyben, 
minden kétséget kizáróan a mi 
szállodánkat gondolta „Az év 
legjobb tematikus szálláshe-
lye” cím méltó tulajdonosának. 
Mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy az Avalon 
Resort & SPA mindenkinek 
a nyugalom szigetét jelentse, 
ahol teljes mértékben kikap-
csolódhat, és új erőre kaphat 
a Bükk lombkoronái között. A 
sok munka ismét meghozta a 
gyümölcsét, ami ezúttal is csak 
további motivációt és löketet 
ad vendégeink minél profibb 
kiszolgálásához!” – nyilatkozta 
az Avalon Resort & SPA szállo-
daigazgatója, Poncsák Pál.

Az Avalon Park hotelje lett az év tematikus szálláshelye!

Családbarát munkahely címet nyert  
a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.



Alaki szemlén vett részt 
nemrégiben tizenhárom első 
évfolyamos rendőrosztály 
és két katasztrófavédelmi 
osztály mintegy 350 tanu-
lója a Miskolci Rendészeti 
Szakgimnáziumban. A tanu-
lók a gyakorlati bemutató-
kon kívül elméleti tudásuk-
ról is számot adtak.

A rendezvényen jelen voltak 
a Szemere Bertalan Szakgim-
názium, Szakközépiskola ren-
dőr kadétjai is. Az intézmény-
ben két éve kapnak rendészeti 
alapképzést a tanulók annak 
reményében, hogy végzéskor 
a rendőri hivatást választják. 
– Maga a képzés is nagyon jó, 
én bizonyítási vágyból érkez-
tem ide. Bizonyítani szeretnék 

barátoknak, családomnak és 
az embereknek, és szeretnék 
a jóért küzdeni, illetve később 
majd továbbtanulni – mondta 
el Kozák István tanuló.

A középiskola diákjai már 
fiatalon, 14 éves kortól meg-
kezdhetik a rendészeti képzést. 
Amennyiben az előttük álló 
négy oktatási évet sikerrel telje-
sítik, felvételt nyernek a Miskol-

ci Rendészeti Szakgimnázium-
ba. – 150 tanuló vesz részt 2016 
óta ebben a képzésben, felmenő 
rendszerben. Jelenleg öt osz-
tály rendészeti ügyintéző kép-
zéséről van szó. Nálunk érett-
ségi és szakmai vizsgát tesznek, 
ezt követően pedig a rendésze-
ti gimnáziumban egy év alatt 
lesznek rendőr tiszthelyette-
sek – mondta el Szabó András, 
az MSZC Szemere Bertalan 
Szakgimnázium igazgatója.

Az egyenruhás hivatásoknál 
elengedhetetlen a jó fizikai ál-
lóképesség, határozottság és a 
gyors reagálás. Alá-, illetve fö-
lérendeltségi viszony van, ve-
zényszavakat, utasításokat kell 
adni, fogadni és több embernek 
együtt, egyszerre kell mozog-
nia, ha a feladat úgy kívánja. Az 
alakzati mozgásformák elsajátí-
tása ezért nagyon fontos azok-
nál, akik így szolgálnak.

– Az első hónapban a kép-
zés egyik fele elméleti, a másik 
pedig gyakorlati. A gyakorlati 
is két részből áll: egyrészt van 
egy nagyon erős fizikális fel-
készítés, másrészt pedig meg 
kell tanulni alakzatban mo-
zogni, köszönni, elöljáróhoz 
menni, kilépni, belépni, szol-
gálatot teljesíteni. Ugyancsak 
el kell sajátítani a szolgálati 
feladatok legfontosabb részeit, 
meg kell ismerni, az állami és 
szolgálati elöljárókat, mindezt 
olyan szinten, hogy a későbbi-
ekre nézve egyértelmű alapo-
kat jelentsen – nyilatkozta Bagi 
István, a Miskolci Rendészeti 
Szakgimnázium igazgatója.

Az alakzati mozgásformák 
bemutatása után rövid pihenő 
következett, majd 20 kilomé-
teres menetgyakorlaton bizo-
nyíthatták rátermettségüket az 
első évfolyamosok.

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság és az 
X-MEDITOR Kft. közös közlekedés-biztonsági kam-
pánya 2012 óta hívja fel a figyelmet egy társadalmilag 
fontos témára és az egyén szerepére a baleset-megelőzés-
ben. Megújult formában, a társadalmi felelősségvállalás 
szerepét központba helyezve hirdetik meg a két hónapon 
át tartó országos akciót. A megújított akció „kampány-
arca” is megváltozott: egy bagoly hirdeti, hogy a kam-
pányban való részvétel egy BÖLCS DÖNTÉS!

Évek óta téma az Európai 
Unióban, hogy töredékére 
kell csökkenteni a közlekedési 
balesetben elhunytak számát. 
Magyarországon 2015 óta kis 
mértékben emelkedett a sérü-
léssel járó közúti balesetek szá-
ma, az azonban jó hír, hogy a 
növekedés a könnyű sérüléssel 
végződő eseteknek tulajdonít-
ható, a halálos és súlyos balese-
tek száma kis mértékben mér-
séklődött. A szervezők és az 
akcióban részt vevők a társa-
dalmi felelősségvállalás szem 
előtt tartásával, a szakmai és a 
társadalmi összefogás erejében 
bízva hirdették meg idén is a 
Látni és látszani országos bal-
eset-megelőző kampányt. En-
nek keretében 2018. október 
17. és december 7. között az 
akcióhoz csatlakozott szervi-
zekben a személy- és haszon-
gépjárművek, a motorkerék-
párok és a kerékpárok vezetői 

ellenőriztethetik járművük 
láthatóságért felelős alkatré-
szeit és a szélvédőt, a regiszt-
rált optikai szaküzletek pedig 
díjmentes látásellenőrzéssel és 
hasznos tanácsokkal várják a 
járművezetőket.

Az akcióra való felhívás idén 
tehát fokozottan épít a társa-
dalmi felelősségvállalásra, a 
közlekedésbiztonság ugyanis 
társadalmi ügy, egyben társa-
dalmi felelősség. Csak akkor 
lehet eredményes, ha fontos-
ságát, kockázati tényezőit a 
közlekedés minden résztvevő-
je felismeri – és tesz is érte. A 
„Látni és látszani 2018– egy-
másért” országos közleke-
désbiztonsági akció legyen a 
közös ügyünk!  Az akcióban 
részt vevő szervizek, optiku-
sok, támogatók és egyéb infor-
mációk a www.latnieslatszani.
hu honlapon érhetők el. Éljen 
Ön is a lehetőséggel! 

„Állóképesség, határozottság, gyors reagálás”

ALAKI SZEMLE A RENDÉSZETI 
SZAKGIMNÁZIUMBAN

Közélet Miskolci Napló8

A 2018. január 1-jétől alkalmazandó új polgári per-
rendtartásról szóló törvény alapjaiban változtatta meg 
a panasznapot. Az eltérő szabályozás magával hozta a 
régi elnevezés megváltoztatásának szükségességét, így 
a korábbi panasznap helyébe az ügyfélsegítő elnevezésű 
intézmény lép.

Nemcsak az elnevezés új, 
annak funkciói is megújultak. 
A jogszabályváltozás folytán 
anyagi jogi segítségnyújtásra 
már nincs lehetőség, kizáró-
lag az alábbi esetekben for-
dulhatnak a bírósághoz a jog-
kereső polgárok: eljárásjogi 
kérdésekkel kapcsolatban, a 
jogszabályban rendszeresített 
nyomtatványok kitöltésében 
kérhetnek segítséget, illet-
ve szóbeli kérelmek jegyző-
könyvbe foglalását kérhetik.

Tehát a jogi képviselő nél-
kül eljáró ügyfelek alapve-
tően eljárási és technikai 
tanácsot kérhetnek az ügyfél-
fogadást ellátó bírósági dol-
gozóktól. Amennyiben vala-
kinek jogi segítségnyújtásra 
van szüksége, a Jogi Segítség-
nyújtó Szolgálat vagy ügyvéd 
segítségét veheti igénybe. A 
bíróság nyilvános és ingye-
nes ügyfélfogadási napján 
csak olyan kérelmek terjeszt-
hetők elő, amelyeknek elinté-
zése a bíróságok hatáskörébe 
tartozik, rendőrség vagy köz-
igazgatási szerv hatáskörébe 

tartozó kérelem nem. A bí-
róság előtt folyamatban lévő 
ügyekben a bírósági keze-
lőirodákon van lehetőség az 
iratokba betekinteni.

A megyében valamennyi 
járásbíróságon heti egy napon 
– csütörtökön vagy pénteken 
– van ügyfélsegítő 8 és 15 óra 
között. Az időpontok az ügy-
félsegítőt megelőző nap 15 
óráig, telefonon foglalhatók. 
(Miskolci Járásbíróság – 06-
46/815-200 /457 mellék)

Az előzetes időpontfoglalás-
sal elkerülhető a sorban állás. 
Amennyiben valaki előzetes 
bejelentkezés nélkül érkezik, 
a bejáratnál kapott sorszám 
alapján fogják beszólítani. Mi-
előtt elindul, mindenképpen 
hozza magával a személyi iga-
zolványát és lakcímkártyáját, 
valamint az üggyel kapcsola-
tos iratait. Ha pontosan tudja, 
milyen típusú kérelemről van 
szó, az előre megvásárolt ille-
tékbélyegről vagy a kitöltött 
költségkedvezmény engedé-
lyezése iránti nyomtatványról 
is gondoskodjon.

Panasznap helyett  
ügyfélsegítő 

Minden városnak vannak 
a legendái, misztériumai 
legyen az kedves, vagy akár 
rémisztő történet. Mint 
tudjuk, Miskolc is bővel-
kedik igaz, vagy igaznak 
vélt históriákban. Ma már 
kevesen tudják, hogy váro-
sunkban is működött a két 
világháború között egy rej-
télyes alak, akit a „miskol-
ci Hasfelmetsző Jack”-nek 
neveztek.

Róla nem készült film, de 
brutalitásában méltán ve-
hette fel a versenyt londoni 
„kollégájával”. Az ügy 1925-
ben kezdődött, amikor bru-
tális kegyetlenséggel megöl-
ték a 4 éves Tarján Klárikát. 
A kislány tetemét a rendőr-
ség a Szinva-patak medré-
ben találta meg, a gyilkosság 
felderítetlen maradt. Néhány 
évvel később Budapesten kí-
sértetiesen hasonló gyilkos-
ságok történtek, itt egy vecsé-
si asszony, majd egy soroksári 
férfi volt az áldozat. A rend-
őrség itt is sötétben tapogató-
zott, nem jutott közel az ügy 
megoldásához. 1934 kará-
csonyán újabb borzalmas hír 
terjedt el Miskolcon: ekkor 
a Mária utcában egy Mide 
Gyula nevű koldusgyerek lett 
az előzőekhez hasonló, brutá-
lis gyilkosság áldozata. A ren-
dőrségi nyomozás kiderítette, 
hogy korábban egy férfi meg-
szólította Midé Anna mosó-
nő 13 éves Gyula és 8 éves 

Béla nevű fiát, akik a refor-
mátus templom előtt kéreget-
tek. Elhívta őket azzal, hogy 
valami kis munkát ad nekik. 
A szűk és sötét Mária utcában 
az ismeretlen elküldte a ki-
sebbik gyermeket, a nagyob-
bikkal pedig eltűnt. A kisfiú 
nemsokára utánuk ment, alig 
tett azonban néhány lépést, a 
testvére megcsonkított holt-
testébe botlott. 

A rendőrségnek most sze-
rencséje volt: előző este be-
jelentés érkezett az Erzsé-
bet-kórház elmeosztályáról, 
hogy eltűnt egy ápoltjuk. Név 

szerint Szilágyi Bogdál Ká-
roly, aki hosszú évek óta lakó-
ja volt a büntetés-végrehajtási 
intézeteknek és elmeosztá-
lyoknak. A miskolci rendőr-
ség szinte teljes létszámban 
keresni kezdte az eltűnt őrül-

tet, biztosra vették, hogy ő 
a tettes. Két napos hajtó-
vadászat eredményeként, a 
Szarka-hegy környékén egy 
csőszkunyhóban találtak rá, 
hosszas dulakodás után sike-
rült csak ártalmatlanná tenni. 

Kihallgatásakor gyakorla-
tilag elismerte tettét, viszont 
azt mondta „bolond vagyok, 
nem emlékszem semmire”. 
Szilágyi Bogdál Károly nem 
volt ismeretlen a rendőrség 
előtt: az 1893-ban, Miskol-
con született kőműves-segéd 
bűnlajstroma igen hosszú 
volt. Sorozat-betörések, lopá-

sok, erőszakos bűncselek-
mények jelezték a „karrier-
jét”. Az első világháború után 
Rudabányán orvosi rendelőt 
nyitott és hónapokig prak-
tizált, amíg le nem bukott. 
1929-ben a sorozatbetörések 

miatt elítélték, de az orvosok 
elmebetegnek nyilvánították, 
mivel az első világháborúban 
repeszdarab került az agyába 
szerintük deviáns viselkedé-
sének ez volt az oka. 

Átszállították Lipótmezőre, 
ahonnan éjszakánként rend-
szeresen megszökött, hajnal-
ban pedig visszaszökött. Ekkor 
történtek a Hűvösvölgyben 
a sorozatos betörések, és a 
vecsési és soroksári gyilkos-
ságok is. A rendőrség újra elő-
vette a meggyilkolt, négyéves 
miskolci kislány ügyét is, mi-
vel gyanúsnak találták, hogy a 
kislány a Lenke utcából tűnt el 
és Szilágyi Bogdál Károly eb-
ben az időben a szomszédos 
Belgrád utcában lakott, ráadá-
sul a gyilkosság módszere is 
ugyanaz volt.

Kiderült, hogy Bogdál a 
miskolci elmeosztályon tar-
tózkodása alatt is rendszere-
sen megszökött, reggel pedig 
visszalopózott. A rendőrség 
Mide Gyula meggyilkolásán 
túl, az ebben az időszakban 
elkövetett, hasonló módsze-
rű miskolci betöréseket is rá 
tudta bizonyítani. Az ügy ki-
vizsgálása után a tettest visz-
szavitték az elmeosztályra és a 
lehető legszigorúbb őrizet alá 
helyezték. 1942 decemberé-
ben halt meg. Halálának oka-
ként skizofréniás elmezavart, 
tüdőgümő-kórt, és bélelzáró-
dást állapítottak meg.  

SOMORJAI LEHEL
TÖRTÉNÉSZ

FEJEZETEK, ÉRDEKESSÉGEK A VÁROS TÖRTÉNETÉBŐL

Évekig kutatták a rejtélyes miskolci 
sorozatgyilkos nyomát

Látni és látszani  
– A BÖLCS DÖNTÉS!



A címvédő otthonában járt  
az Aluinvent DVTK 

A címvédő Sopron Bas-
ket vendége volt a bajnokság 
2. fordulójában szombaton 
este az Aluinvent DVTK női 
kosárlabda csapata. Cziczás 
László tanítványai Európa 
egyik legerősebb csapatával 
találkoztak, nem jött össze a csoda, de a diósgyőri lányok így is 
tisztességesen helytálltak. (NB I. A-csoport 2. forduló: Sopron Bas-
ket - Aluinvent DVTK 82-65 (26-19, 17-21, 17-12, 22-13))

Kicsit beragadtak a Macik
A Tipsport Liga 9. fordu-

lójában a címvédő HC‘05 
Banská Bystrica csapata lá-
togatott október 5-én a Mis-
kolci Jégcsarnokba. A talál-
kozón a vezetést Somogyi 
Balázs révén a DVTK Jeges-

medvék szerezték meg, amire a vendég együttes öt góllal vála-
szolt, majd Vas János találata már csak a szépítésre volt elegendő. 
(DVTK Jegesmedvék - HC‘05 Banská Bystrica 2-5 (1-2, 0-3, 1-0)).

Két nap múlva a folytatás sem sikerült sokkal jobban. A 
Tipsport Liga 10. fordulójában a HK Dukla Trenčín otthoná-
ban lépett jégre a DVTK Jegesmedvék együttese. A találkozó 
első hazai találata a 6. percben született, majd a trencséniek a 
középső játékrészben háromszor is betaláltak, amivel eldön-
tötték a mérkőzést. (HK Dukla Trenčín - DVTK Jegesmedvék 
4-0 (1-0, 3-0, 0-0)) Forrás: dvtk.eu

Folytatódik a DVTK vesszőfutása 
A labdarúgó NB I 10. fordulójának nyitó mérkőzésén a 

magabiztosabban játszó Budapest Honvéd egy megpattanó 
kapura-lövésből, gyakorlatilag öngóllal győzte le múlt szom-
baton délután a DVTK-t.  A 67 percben, egy bal oldali be-
adás után Holender lőtt félfordulatból, s a labda Dejan Ka-
ran lábán szerencsétlenül megpattanva, a diósgyőri háló bal 
alsó sarkában kötött ki. A Honvéd ezzel megnyerte a mér-
kőzést, és tovább üldözi az éllovas Ferencvárost, míg a Di-

ósgyőr továbbra is a kiesést 
jelentő, 11. helyen tanyá-
zik, és immár öt találkozó 
óta nem tudta begyűjteni 
a három pontot. (Budapest 
Honvéd-Diósgyőri VTK 
1-0 (0-0))

Müller Attila és felesége a 
közös dobogós helyezésért 
küzdött, Berki Krisztián 
megpördülése után már in-
kább kedvese, Mazsi győzel-
mét igyekezett minden erejé-
vel segíteni – végül mindkét 
pár elérte célját a harmadik 
alkalommal megrendezett 
média gokart bajnokságon, a 
Hell Kart & Event Centerben 
kedden.

Adrenalinból és sebességből 
nem volt hiány Miskolctapol-
cán, de a TV2 ismert újságírói 
és népszerű műsorvezetői a jó 
hangulatról is gondoskodtak: 
hol egy-egy csípős megjegyzés-
sel cukkolták az ellenfelüket a 
résztvevők, hol Berki Krisztián 
vezényelt közös fotózást.

A szabályok ismertetése 
után kezdődhetett az időmé-
rő. Müller Attilának nemcsak a 
ruhája árulta el, hogy odavan a 
technikai sportokért: magabiz-
tosan szerezte meg a pole po-
zíciót. Mint megtudtuk, külön 
erre a versenyre rendelt felesé-
gével oveallt, amit aztán vicces 
matricákkal díszítettek fel. Sőt! 
Larion Zoé maga dekorálta ki 
a sisakját is, bevallása szerint 
azért, hogy mindenki felismer-
je őt a pályán. 

Nem akármilyen összecsa-
pásokat láthattunk Miskolcta-
polcán. Berkiék vs. Müllerék, 
vagy Berki Krisztián Müller At-
tila ellen – parázs csaták bon-
takoztak ki az első métereken 
– amíg Berki meg nem pördült, 
kiszállva így a dobogós helye-
zésekért folyó csatából. Ked-
vese, Mazsi ellenben nagyon is 
keményen tartotta magát a má-
sodik helyen, majd miután pár-
ja és Müller Attila ütközött, az 
első helyet is átvette, amit sike-
rült is a leintésig megtartania. – 
Nehéz volt megtartani az első 
pozíciót, de végül sikerült – ér-
tékelt a boldog győztes. Berki 
Mazsi hozzátette, győzelme an-

nak is köszönhető, hogy a gyor-
sítás gombot mindig időben és 
jókor nyomta le, emellett a ka-
nyarokat is jól tudta venni.

Párja, Berki Krisztián némi-
leg besegített a győzelembe. 
– Erős egyéniség vagyok, erős 
fizikumú, de nálunk a taktika 
sokkal fontosabb, mint hogy 
erőből oldjunk meg bizonyos 
dolgokat. A legfontosabb az 
volt, hogy az első helyen egy 
Berki név szerepeljen, ennek 
érdekében Müller Attilát, ha 

nem is sportszerűen, de nagyon 
taktikusan hátrébb soroltam a 
pozícióban. Onnantól Mazsi-
nak csak meg kellett őriznie az 
első helyet – tette hozzá.

A sztárfutamon Müller At-
tila szerezte meg a második 
helyet, felesége, Larion Zoé 
pedig a harmadik helyen vég-
zett. A nap legfontosabb futa-
mán így két hölgy is dobogóra 
állt. Zoé érdeklődésünkre el-
mondta, Miskolcon jól szok-
ták magukat érezni, sűrűn 

jönnek hozzánk kirándulni, 
és randinapokat is rendszere-
sen szerveznek ide. Nagyon 
szeretik a várost, de a Kart & 
Event Centerben még nem 
jártak, így ismerkedniük kel-
lett a pályával. Életében elő-
ször hétfő este ült gokartban, 
így saját elmondása szerint 
abszolút zöldfülűként indult a 
mai versenyen. – Így aztán mi 
magunk sem gondoltuk, hogy 
mindkettőnknek sikerül do-
bogóra állnia – mondta. 

III. HELL KART MÉDIA GOKART BAJNOKSÁG

A Wanhua-BorsodChem 
Zrt. a látvány-csapatsport-
ágak kedvezményrendsze-
rének keretében 2012 óta 
támogatja társasági adójával 
– eddig összesen 512 millió 
forint összegben – a Miskolci 
Egyetemi Atlétikai és Futball 
Club (MEAFC) sportfejlesz-
tési programjait és a Miskol-
ci Egyetem sportéletét. 

A Miskolci Egyetem Konfu-
ciusz Intézet alapításának 5. év-
fordulója alkalmából rendezett 
Tudományos-üzleti Fórum 
keretében a Wanhua-Borsod-
Chem részéről Liu Junchang 
vezérigazgató és Varga Béla 
HR és kommunikációs igazga-
tó, a Miskolci Egyetem részé-
ről Dr. Deák Csaba kancellár 
és Boda Péter sport és üze-
meltetési igazgató, a MEAFC 
részéről pedig Rakaczki Zol-
tán ügyvezető elnök közösen 
tekintették meg az egyetemi 
Sportközpontban megvalósult 
beruházásokat, értékelték a tá-
mogatás és az együttműködés 
eredményeit.

A támogatásnak köszön-
hetően olyan projektek való-
sultak meg, mint a Miskolci 
Egyetemi Körcsarnok felújí-
tása (külső-belső rekonstruk-
ció, energetikai korszerűsítés), 
4 db kültéri B33 kosárlabda 
pálya kialakítása, mikrobu-
szok vásárlása, mobil lelátók 
beszerzése. Folyamatban van 
80 db parkolóhely kialakítása 
és a közeljövőben épülni fog 
egy kültéri öltöző és raktár, 
amely a kültéri pályákat hasz-
nálóknak nyújt majd öltözési 
lehetőséget, illetve az elmúlt 
években beszerzett sportesz-
közök tárolását oldja meg. A 
beruházások 30 %-os önere-
jét a Miskolci Egyetem bizto-
sította, illetve biztosítja. 

A MEAFC kosárlabda szak-
osztály fejlődése párhuzamba 
állítható a Wanhua-Borsod-
Chem támogatásának növeke-
désével: a MEAFC – Miskolc 
férfi kosárlabda csapat 2012 óta 
2 osztályt is előrelépett, jelenleg 
az NB I/B felső házában sze-
repel, míg az utánpótlás korú 
játékosok száma meghaladja a 

230 főt, amely közel háromszo-
rosa a 2014-es létszámnak (a 
MEAFC 2014-től koordinálja 
a fiú kosárlabda utánpótlás-ne-
velést Miskolcon).

Az egyetemi sportklubnak 
nyújtott TAO támogatások el-
sődlegesen a kosárlabda szak-
osztály működésére, tárgyi esz-
köz ellátottságának javítására 
és infrastrukturális igényeinek 
fejlesztésére irányultak, de jutott 

pénz a vízilabda, kézilabda és 
futsal szakosztályoknak is. 

A megújult létesítmények 
megtekintése végén a Miskol-
ci Egyetem és a MEAFC ve-
zetői emléklappal köszönték 
meg a Wanhau-BorsodChem 
vezetésének a kiemelt part-
nerséget, valamint sor került 
egy közös fotóra a MEAFC – 

Miskolc NB I/B-s kosárlabda 
csapattal és jelen lévő után-
pótlás játékosokkal.

A Wanhua-BorsodChem 
egyébként nem csak a Miskol-
ci Egyetem, de egész Miskolc 
sportéletében fontos szerepet 
vállal, az elmúlt években, el-
sődlegesen a város helyi sport-
beruházásaira nyújtott Tao 
támogatásuk összege megha-
ladta a 900 millió forintot.
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DVTK-HÍREK, EREDMÉNYEK Elismerés a Wanhua-BorsodChem részére  
a sportélet támogatásáért

Berki Mazsi nyerte meg  
a miskolci sztárfutamot 



Sokszínű programkínálattal 
várja a közönséget a Művé-
szetek Háza az idei évadban 
is! Az „élménykínálatban” 
kicsikre és nagyokra, a köny-
nyű- és a komoly műfaj ked-
velőire ugyanúgy gondoltak 
a szervezők. Előadások, szín-
házi élmények, koncertek és 
gyermekprogramok egyaránt 
szerepelnek a kínálatban. To-
vább folytatódnak a kávéházi 
programok és idén külön fi-
gyelmet szentelnek a kamasz 
korosztálynak is. 

A MÜHA felpezsdíti a mis-
kolci hétköznapokat, ad egy 
csak itt átélhető élményt, több-
letet, amelytől másképp látja a 
vendég a világot. Vajon med-
dig titkolhatja egy férj a felesé-
ge előtt, hogy nincs munkája? 
Hamarosan kiderül! A Nicsak, 
ki lakik itt? című bohózatban 
többek között Gesztesi Károlyt, 
Beleznai Endrét, Száraz Dénest 
láthatja a közönség. A Roman-
ce.com vígjáték az internetes 
ismerkedés világába vezeti be a 
nézőt, ahol mindenki annak ad-

hatja ki magát, akinek csak akar-
ja. Molnár Piroska és Jordán Ta-
más kettőse garancia a sikerre! 

Mesét hallgatva egyszerre ta-
nulunk, szórakozunk és megér-
kezünk egy olyan világba, ahol 
nem létezik lehetetlen. Szerez-
zünk hát minél több ilyen él-
ményt gyermeküknek! A Sze-
rencsekrajcár mesejátékban egy 
tréfás történeten keresztül, em-
beri hangon mesélnek, a társa-
dalomba való beilleszkedésről, 
a minden körülmények között 
való helytállásról. Márton-napi 
mocorgóra is várják a kicsiket, 
ahol megelevenednek a Gőgös 
Gúnár Gedeon lapjai. Lesznek 
népi játékok, Márton-napi fi-
nomságok és táncház is. De-
cember végén pedig egy zenés 
karácsonyi történet kerül szín-
padra, Jókai Mór műve alapján, 
Melyiket a 9 közül címmel.

Az élet több kell, hogy le-
gyen, mint a természet egysze-
ri és megismételhetetlen játé-
ka. Szerezzünk hát minél több 
impulzust! A színház a kamasz 
korosztálynak is élmény le-
het, csak legyen olyan előadás, 

amely róluk, nekik szól. A MÜ-
HÁ-ban lesz! Januárban Adri-
en Mole a színpadon! A világ-
sikerű könyvsorozatból készült 
ősbemutató egyszerre derűs és 
fájdalmas, szórakoztató és el-
gondolkodtató történet. Vajon 
a felnőttek tényleg felnőttek-e? 
Vagy sokszor kamaszabbak a 
kamaszoknál? Kérdések, me-
lyek minden fiatalban felme-
rülnek. Válaszok? Talán épp a 
MÜHÁ-ban!

A zajos élmények helyett so-
kan vágynak, csendes, meghitt 
beszélgetésekre, az együttlét 
örömére. A MÜHA kávézó to-
vábbra is helyt ad rendszeres 
programoknak, mint az Alz-
heimer Café, vagy az Éltető 
Irodalmi Kör estjei. Családias 
környezetben, interaktív be-
szélgetős estéken ad lehetősé-
get eszmét cserélni, szakember 
tanácsát kérni, a Három ki-
rályfi, három királylány moz-
galom szervezésében a termé-
kenységről, a gyermekvállalás 
nehézségeiről, a lombikbébi 
programról. Idén pedig stí-
lus tanácsadás is indul, hiszen 

napjainkban a nőknek sok sze-
repben kell helyt állniuk, ami-
hez fontos a harmonikus, stílu-
sos megjelenés. 

Mindannyian vágyunk a bol-
dogságra, szeretnénk magunk-
nál tudni a bölcsek kövét, mely 
útmutatót ad a kiegyensúlyozott 
mindennapokhoz. Mérő László 
és Szendi Gábor az életünkről, 
boldogságunkról, elégedettsé-
günkről tart majd előadást októ-

ber. Habár a témák komolyak, a 
két ember személyiségéből faka-
dóan egy tartalmas, szórakozta-
tó este elébe nézünk. 

Jelenthet-e katarzist egy 
koncertélmény? Igen! Akár 
évekig elkísérhet az élmény! 
Feledhetetlen zenei progra-
mokból most sem lesz hiány a 
MÜHÁ-ban. A kubai mulatók 
forró, szivarfüstös éjszakáinak 
sztárja a Habana Social Club 

kiegészült a világhírű Tropi-
cana Club szólótáncosaival és 
várják mindazokat, akik egy 
igazi karibi élményre vágynak.

Itt lesz még: Zséda, Pál Dénes, 
a Budapest Bár, a Quimby a Ber-
józka Táncegyüttes, a Hargita 
Nemzeti Székely Népi együttes 
és sokan mások. Részletekért ér-
demes felkeresni az intézmény 
weboldalát vagy tájékozódni a 
hivatalos facebook oldalon.

A Diósgyőri várban tartják a 
13. Múzeumok Őszi Feszti-
válja és a Közgyűjtemények 
Kollégiuma a Nemzeti Kul-
turális Alap megalapításá-
nak 25. évfordulója alkalmá-
ból megrendezendő „25 év, 
25 nap, 25 esemény” címet 
viselő programsorozatának 
ünnepélyes megnyitóját.

A túrasorozat ünnepélyes 
megnyitójára 2018. október 14-
én 10 órától kerül sor, minden 
érdeklődőt várnak. A részvétel 
ingyenes, de előzetes regisztrá-

cióhoz kötött: ezt az érdeklődők 
megtehetik a https://goo.gl/for-
ms/UfAvExXwaAVIAAQu2 
link kitöltésével és a helyszínen 
9.00-10.00 óra között.

A magyarországi színes 
„Szenzációs Örökségünk!” be-
mutatására a „Sétálj, gyalogolj, 
bringázz!” tematika egy külön 
programcsaládot jelölt ki. A Sza-
badtéri Néprajzi Múzeum Mú-
zeumi Oktatási és Módszertani 
Központ (MOKK) szervezésé-
ben 2018. október 1. és novem-
ber 11. között a „Sétálj, gya-
logolj, bringázz! – „Kulturális 

örökségtúrák” a Nemzeti Kul-
turális Alap megalapításának 
jubileumi évében muzeális in-

tézmények, levéltárak és könyv-
tárak sokszínű programokkal 
várják a látogatókat.

ELŐADÁSOK, SZÍNHÁZI ÉLMÉNYEK, KONCERTEK GYERMEKPROGRAMOK
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Játékkal fűszerezett 2,5 km-es tárlattúrára, Miskolc 
belvárosának és kiállítóhelyeinek felfedezésére invitál-
ja az érdeklődőket a Herman Ottó Múzeum. A résztve-
vők túravezetővel sétálhatnak az épületek között, így 
nem csak a kiállításokat, de az azoknak otthont adó há-
zak történetét is megismerhetik. 

A bátor túrázók egy app-
likáció segítségével játsz-
hatnak is, akiknek nem áll 
rendelkezésére okostele-
fon, azok az indulási hely-
színen kérhetnek játékla-
pot. A megfelelően kitöltött 
és elegendő pontszámot is 
tartalmazó lapot 2018. no-
vember 23-ig a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum címére 
(2000 Szentendre, Sztara-
vodai út 75.) NKA 25 pont-
gyűjtő jeligével! kell elkül-
deni. A nyereményeket a 
fesztivál szervezői postán 
küldik el a nyerteseknek. A 
játékszabályokról a tárlat-
túrán kapnak tájékoztatást 
a túrázók.

A tárlattúra 2018. október 
14-én, vasárnap 12.00 óra-
kor indul a múzeum Görgey 
utcai főépületéből (Miskolc, 
Görgey u. 28.), gyülekezés 
11.30-tól.  Útvonal: Pan-
non-tenger Múzeum, Pap-

szeri Kiállítási Épület, Szí-
nészmúzeum, Petró-ház. A 
túrához kapcsolódó játékról 
minden résztvevő részletes 
tájékoztatást kap induláskor. 
A túrára előzetes, külön re-
gisztráció nem szükséges. 

További túrapontok: a 
Herman Ottó Múzeum 
Képtára; Miskolci Galéria; 
Bársony ház; Herman Ottó 
szobra, Miskolc Nemzeti 
Színház; Szemere Bertalan; 
Szalay Lajos emléktáblája. A 
túrapontokat a túraútvonal 
érinti, épületek esetében be-
járás nélkül. 

A tárlattúra a Nemzeti 
Kulturális Alap 25. évfordu-
lóján megrendezésre kerü-
lő Kulturális örökségtúrák 
része. További informá-
ció Vass Nóra szervezőtől a 
muzeumkommunikacio@
gmail.com címen, vagy a 
+3646/560-170/121 tele-
fonszám kérhető.

Miskolcon, a Csanyik-völgy-
ben, bükki környezetben ren-
dezik meg október 13-14-én 
Magyarország legnépszerűbb 
akadályfutó versenyét. Közel 
nyolcezer résztvevőt és több 
tízezer látogatót várnak a 
szervezők, emiatt jelentősen 
megváltozik a nyugati város-
rész közlekedési rendje.

A Spartan Miskolc verseny-
központját jelentő fesztivál-
területre, a Csanyik-völgybe, 
október 12-én, pénteken 8:00 
órától október 14-én, vasárnap 
21:00 óráig nem lehet majd au-
tóval felhajtani. A Hegyalja és 
Vadas Jenő utcában megállni 

tilos lép életbe péntek délután-
tól vasárnap estig.

A Sportliget utcán és a Ven-
dég úton teljes hosszában 
megállni tilos korlátozás lép 
hatályba október 12-én pén-
tek délutántól október 14-én 
vasárnap estig. Ez érvényes 
lesz a Diósgyőri Uszoda és a 
DVTK Edzőközpont főépü-
lete közötti útszakaszra is. 
Október 13-án, szombaton 
és október 14-én vasárnap 
mindkét irányban megszűnik 
a közlekedés a Sportliget út 
Penny Market – Vendég utca 
szakaszon. A DVTK Edzőköz-
pontot és a Diósgyőri Uszodát 
a DVTK Stadion vagy a Lo-

rántffy Zsuzsanna utca felől 
lehet gépjárművel megköze-
líteni.

Október 13-án, szombaton 
06:00 és 10:00 óra között meg-
növekedett forgalomra lehet 
számítani az M30-as autópá-
lya Miskolc Déli csomópont-
jától a Futó utca, Csermőkei 
út, Gózon Lajos út, Lorántffy 
Zsuzsanna útvonalon. A szer-
vezők azt kérik, aki nem a ver-
senyre tart és teheti, október 
13-án kerülje el az érintett 
utakat a kora reggeli és déle-
lőtti időszakban.

A versenyzők és kísérőik 
számára a DVTK Stadion kör-
nyezetében jelölnek ki parko-

lóhelyet a szervezők. Innen 
a résztvevőket az MVK Zrt. 
különjáratai szállítják majd 
a versenyhelyszínre, a Csa-
nyik-völgybe, 6-8 perces kö-
vetési idővel, a Stadion nyu-
gati oldalán lévő parkolóból 
indulva.

A fesztiválterület megkö-
zelítésére az MVK Zrt ingye-
nes Spartan különjáratot indít 
Felső-Majláth - Majális Park 
között október 13.-án szom-
baton 09:30-tól 20:20-ig, ok-
tóber 14-én vasárnap 11:00 
óra és 18:30 között.

A Miskolc Fun Zone többek 
között ingás és rönkös aka-
dályelemekkel, vietnámi híd-

dal várja a résztvevőket és a 
kilátogató érdeklődőket októ-
ber 13-án, szombaton 9.30-tól 
17.30-ig, október 14-én, va-
sárnap 9.30-tól 17.00 óráig, a 
Csanyik-völgyben felépített 
versenyközpontban.

A Spartan ideje alatt a Mis-
kolci Állatkert csak az elő-
re bejelentett csoportokat és 
a verseny résztvevőit fogad-
ja. Az MVK ZOO járata nem 
üzemel, viszont helyi járattal 
a Majális-parki buszmegál-
lóig továbbra is biztosított az 
eljutás. A fenti időszakban au-
tóval sem lesz megközelíthető 
a Miskolci Állatkert és Kultúr-
park. 

Feledhetetlen élmények a Művészetek Házában

„Sétálj, gyalogolj, bringázz!” – 25 év, 25 nap, 25 esemény

Programindító a Diósgyőri várban
Belvárosi tárlattúra 

Megnyitó időpontja:
2018. október 14. (vasárnap) 10.00-11.00
Program:
9.00-10.00: regisztráció
10.00-11.00: Ünnepélyes megnyitó
10.00-10.05: Diósgyőri vár élő interpretáció keretében 

hívja fel a vendégek figyelmét a Kulturális Örökség je-
lentőségére.

10.06-10.13: A moderátor, Fandl Ferenc színművész a 
múltból saját élményekkel tarkítva beszél a szellemi és 
épített kulturális örökségről a sport a kirándulás és a 
túrázás szempontjából.

10.15-10.22: Miskolc város polgármesterének köszöntője
10.25-10.30: Házigazda Novák Irén, a Miskolci Kulturális 

Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének köszöntője

10.32-10.47: Tőzsér Istvánné, az NKA Közgyűjteményi Kol-
légiumának vezetőjének tájékoztatása az NKA 25 évé-
ről, valamint a „25 év, 25 nap, 25 esemény” címet vise-
lő programsorozatról

10.49-10.54: Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyet-
tese bemutatója a Múzeumok Őszi Fesztiválja „Sétálj, 
gyalogolj, bringázz! – „Kulturális örökségtúrák” prog-
ramtematikáról és előtte álló programokról

10.55-11.00: Tóth Arnold, a miskolci Herman Ottó Múze-
um igazgatójának előadása a miskolci Múzeumok Őszi 
Fesztiváljához kapcsolódó programokról

11.00-11.15: Kérdések, interjúk és büfé
11.00-től kezdetét veszi a kerékpáros örökségtúra 25 km 

távon.

BÜKKI KERÉKPÁRTÚRA – 2018. október 14-én vasárnap 11 
órakor a Diósgyőri várból indul. 

A túra résztvevői önállóan, saját kerékpárjukkal teljesít-
hetik a bükki örökség-helyszíneket érintő útvonalat. 
Autóval parkolás a Diósgyőri Vár parkolójában, a túra 
kiinduló és befejező állomásán. Az útvonal végig asz-
faltozott országúton, a forgalomban halad. 

Útvonal: Diósgyőri vár - Majális-park - Lillafüred - Herman 
Ottó Emlékház (Erzsébet sétány 33.) - Lillafüred - Új-
massa, Fazola-őskohó - Lillafüred - Diósgyőri vár (23,8 
km, szintemelkedés 200 m). A részvételt is igazoló já-
téklap a várban és a Herman Ottó Emlékházban kér-
hető.

SPARTAN: VÁLTOZÁSOK A KÖZLEKEDÉSBEN, PARKOLÁSBAN
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A Joyson Safety Sys tems 
vállalatcsoport 2018. áp-
rilis 11-én jött létre a Key 
Safety Systems és a Taka-
ta összeolvadásával. Ezt 
követően elindult az egy-
séges vállalati arculat ki-
alakítása, mely magában 
foglalja a névmódosítást is. 

A Joyson cégcsoport mis-
kolci székhelyű ipari parkja 
ezentúl a Joyson út 1. szám 
alatt hivatalosan Joyson Sa-
fety Systems Hungary Kft.-
ként működik a továbbiakban. 
A változásról a hivatalos be-
jegyzést követően a vevők, a 
beszállítók és az érintett szer-
vek hivatalos levélben kaptak 
tájékoztatást. 

A Joyson Safety Systems 
a világ második legnagyobb 
gépjármű biztonsági rend-
szereket gyártó cégeként lég-
zsákokat, biztonsági öveket, 
kormánykerekeket gyárt. A 
két vállalat összeolvadásával 
létrejött cég közel 6,4 milliárd 
EUR éves árbevétel generálá-
sával 98 helyszínen van jelen 
25 országban, és világszerte 
több mint 50 000 munkaválla-
lót foglalkoztat.

A miskolci gyáregység a 
Joyson Safety Systems legna-
gyobb európai üzeme, ami lét-
számban elérte az 1800 főt és 
jelenleg is tovább növekszik. 
Nyitott pozíciókkal várunk 
mérnököket, technikusokat 
minőségügyi, karbantartási, 
prototípuskészítési és teszte-
lési területen, valamint operá-
torokat elektronikai, légzsák-

modul-gyártási, fedélbőrözési 
és inflátor területünkre is. Ju-
nior mérnöki programunk le-
hetőséget nyújt arra, hogy a 
fiatal, tehetséges munkavál-
lalóink akár külföldi rotációs 
állomásokon próbálják ki ma-
gukat. 

Büszkék vagyunk arra, hogy 
ekkora létszámnál is családias 
hangulat uralkodik a gyárban, 
és ez a kollégák létszámának 
növekedésedével is változat-
lan marad. Az elmúlt négy év-
ben folyamatosan fejlődtünk, a 
termékek fejlesztése, a prototí-
pusok készítése és tesztelése a 
gyár kapuin belül zajlik. 

Az elmúlt 4 évben sikerült ki-
alakítani egy olyan közös vér-
keringést a várossal, ami le-
hetővé teszi munkavállalóink 
számára, hogy egyszerűen, 
gyorsan és kényelmesen jár-
hassanak dolgozni akár sétál-
va vagy kerékpárral – az újon-
nan létesített kerékpáros úton 
– vagy tömegközlekedéssel is, 
aminek különlegessége, hogy 

operátor pozícióban dolgozó 
kollégáink ingyenesen vehetik 
igénybe a villamos- és buszjá-
ratokat a belépőkártyájuk fel-
mutatásával. 

A vállalat nagy hangsúlyt 
fektet a jövő generáció támo-
gatására, így töretlen a jó kap-
csolat a Miskolci Egyetemmel, 
az Andrássy Gyula Gépipari 
Szakgimnáziummal és Szak-
középiskolával, a Bláthy Ottó 
Villamosipari Szakgimnázium-
mal, valamint a Kandó Kálmán 
Informatikai Szakgimnázium-
mal töretlen, és duális képzés-
ben résztvevői hallgatóink szá-
ma is évről-évre növekszik. 

A Joyson Safety Systems 
Hungary Kft. munkáltatóként 
nagyszerű lehetőséget nyújt 
azok számára, akik olyan ter-
mékek előállításával szeretné-
nek foglalkozni, amik nap mint 
nap életeket mentenek. 

A TAKATA mostantól hivatalosan is  
Joyson Safety Systems Hungary Kft.

Hirdetés

A járási főállatorvos Miskolc közigazgatási területére 2018. 
október 26-ig legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendel el, mi-
vel a megye területén a rókák és más vadonélő ragadozók ve-
szettség elleni immunizálását, vakcinázását végezték. 

„A fentiek szerint határoztam, mert a B-A-Z. Megyei Kor-
mányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosz-
tálytól kapott BOI/01/758-7/2018. iktatószámú tájékoztatás 
szerint a rókák (és más vadonélő ragadozók) veszettség elleni 
orális immunizálását Borsod-Abaúj-Zemplén meqye területén 
2018. szeptember 30. és 2018. október 5. között végzik el.

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 
164/2008. (XII. 20) FVM rendelet 8.§. (5) bekezdése értelmé-
ben az érintett területeken a vakcinázás kezdetétől számított 
21 napig az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legelte-
tési tilalmat rendel el. Határozatomat az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3) 
bekezdés s) és t) pontja alapján hoztam meg” – írja közlemé-
nyében Tuskó László járási főállatorvos. A határozat részletei 
a www.miskolc.hu honlapon olvashatók. 

*
A Serenity Solution Kft. (1139 Budapest, Teve u. 24-28, B 

lház. 5. em. 3.) által a Miskolc, Zsigmondi utca 4520/6 hrsz.-ú 
ingatlanon fémhulladék-kezelő telep létesítése kapcsán, a 
területi környezetvédelmi hatóságnál (B-A-Z. Megyei Kor-
mányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztály – 3530 Miskolc, Mindszent 
tér 4.) környezeti hatásvizsgálati eljárás van folyamatban. 
Az eljárással kapcsolatos környezeti hatástanulmány – elő-
zetes egyeztetést követően – 2018. november 12-ig megte-
kinthető a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási 
Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztá-
lyán, valamint Miskolc Polgármesteri Hivatalának Építé-
si és Környezetvédelmi Osztályán (3525 Miskolc, Városház 
tér 8.) – ügyfélfogadási időben, továbbá a http://emiktf.hu/
Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon BO-08/
KT/10235/2018. számon. A Környezetvédelmi Hatóság az 
eljárás során közmeghallgatást tart: 2018. november 29-én 
(csütörtökön) 14:00 órakor a miskolci polgármesteri hivatal, 
közgyűlési termében (III. em.) Az észrevételeket a közmeg-
hallgatás időpontjáig a Környezetvédelmi Hatósághoz vagy 
Miskolc jegyzőjéhez lehet benyújtani.

Idén október 21-én, vasár-
nap rendezik meg a Miskol-
ci Barátság Maraton – 2018 
elnevezésű nemzetközi utcai 
futófesztivált. A rendezvény 
részleteiről sajtótájékoztatót 
tartottak csütörtökön délelőtt.

A rendező Miskolc Egészséges 
Ifjúságáért Alapítvány és a társ-
rendező Marathon Club SE által 
sorrendben 17. alkalommal élet-
re hívott erőpróba hazai és kül-
földi résztvevői egy 5,25 km-es 
körpályán búcsúztatják az idei 
futószezont. Katona Ferenc ön-
kormányzati képviselő, a ren-
dezvény szervezőbizottságának 
elnöke a tájékoztatón elmondta, 
ez már a hatodik alkalom, hogy 
a belvárosban rendezik meg a 
futóversenyt. 

Mint mondta, reneszánszát 
éli a tömegeket megmozga-
tó teljesítménytúrázás és egyre 
több embert mozgatnak meg az 

ilyen jellegű események. – Örö-
münkre szolgál, hogy a város-
ban működő cégek is mellénk 
állnak, sőt, a legtöbb cég dol-
gozói a versenyen is elindulnak 
majd! – tette hozzá a szervező-
bizottság elnöke. 

Idén a már hivatalosan is Joy-
son Safety Systems (egykori Ta-
kata) lett a névadó főtámogatója 
a félmaratoni versenyszámnak. 
Ez a futam része az idén indított 
új sorozatnak, mely október ele-
jétől a névadó főtámogató jóvol-
tából az MC JOYSON Félmara-
ton Tour nevet viseli.

A cég HR-igazgatója, Szeke-
res Áron a sajtótájékoztatón ki-
emelte: támogatják az egészséges 
életmódot és a családi kikapcso-
lódást célzó miskolci progra-
mokat. – Nem csupán névadó 
támogatók vagyunk, rengeteg 
dolgozónk el is indul a versenyen 
– húzta alá az igazgató.

Szűcs István főszervező, ötlet-
gazda a maraton technikai rész-
leteiről tájékoztatott. A Miskolc 

Városi Szabadidőközpont (Ge-
nerali Aréna) előtti téren kijelölt 
versenyközpontból október 21-
én, vasárnap négy egyéni és egy 
félmaratoni váltó (4x 5,27 km) 
szám résztvevői kezdhetik meg 
az aszfaltkoptatást. Az óvodá-
soknak és kisiskolásoknak 600 
méteres, illetve 1,8 km-es De-
cathlon-futamokkal készülnek. 

– Az előnevezések már zaj-
lanak, eddig 700 fő regisztrált, 
ami meghaladja a tavalyit. Va-
sárnap, azaz október 14-én éjfé-
lig lehet előnevezni a versenyre, 
de a helyszínen is lehetőség lesz 
még a regisztrációra – emelte ki 
Szűcs István. A versennyel kap-
csolatos további részletek a ma-
ratonclubmiskolc.hu webolda-
lon olvashatók.

KÖZLEMÉNYEK
MISKOLCI BARÁTSÁG MARATON

Ismét elindul az utcai futófesztivál
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POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA
Miskolctól csak 16 kilométerre

www.poroszkai.hu
facebook: Poroszkai Étterem – Pizzéria

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

Apróhirdetés
Ingyenes kezdő és haladó számítógé-
pes tanfolyam indul hétköznap délután 
Miskolcon! Felső korhatár 65 év. Infor-
máció, és jelentkezés a 06-46/742-485-
ös telefonszámon. Hétfőtől péntekig 
10.00-18.00 óráig. Pannon Educatio Kft. 
E-001594/2017.
Akciós angol és német nyelvtanfolyam 
indul, 60 x 45 perces képzés, most csak 
45 000 Ft. Az órákat hétköznap délután 
Miskolcon tartjuk. Információ, és jelent-
kezés a 06-46/742-485-ös telefonszá-
mon. Hétfőtől péntekig 10,00-18,00 órá-
ig. Pannon Educatio Kft. E-001594/2017.
Mosolygós segítség a mamának, ha 
tapasztalt anyukától kap segítséget. Ön-
kénteseket keres az Otthon Segítünk 
Alapítvány. Jelentkezni a 30/905-8113 
számon lehet.
Kárpittisztítás! Minden típusú bútor-
kárpit helyszíni tisztítása gyors száradá-
si idővel. Ülőgarnitúrák, ágyak, kanapék, 
székek, és mindennemű kárpitozott fe-
lület azonnali tisztítása garanciával. Tel.: 
70/320-3483, www.tisztitomiskolc.hu.
KARATE GÖRÖMBÖLYÖN 2018. 09. 
17-től minden hétfőn és csütörtökön 18 
órától a Görömbölyi Művelődési Ház-
ban. Négy éves kortól, kezdőket és hala-
dókat egyaránt várunk. Tel.: 06-20/460-
6775.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázskapuk 
cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, web: www.alu-
port.hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: h-p: 
9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
Nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot és korábban ács mellett dolgo-
zó segédmunkást keresek Miskolc és 
környékére, nem csak tetőn végzendő 
munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.
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A BMH Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
347 településén látja el a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási feladatokat. 

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

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

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

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

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

kollégáinktól.

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

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

Környezettudatosan a BMH Nonprofit Kft.-vel



APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

Miskolci Napló14 Hirdetés

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

Az akció érvényes: 
2018. 10. 13-tól 2018. 10. 19-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

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.

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK

Cím Megnevezés Alapterület 
(m2)

Szobák  
száma Komfortfokozat

Minimálisan
ajánlható

bruttó ár (Ft)

Bánatpénz
(Ft)

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

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

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

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

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

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

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

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

Honlap: www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu

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

az alábbi miskolci ingatlanokat:

AZ ÍRÁSOS AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 2018. 11. 09., PÉNTEK 9.00

Hétköznapi hősöket keresünk!

Miért válassz minket?

Vezetek.
Figyelek másokra.

Időseknek segítek.

Óvom a környezetem.

Ismerem a várost.

Ismerem az itt élőket.

Biztonságot nyújtok.

Jelentkezz 
hozzánk 
járművezetőnek!
Teljes vagy részmunkaidőben!

MVK Zrt.  
Miskolc, Szondi György utca 1.
mhhrpalyazat@miskolcholding.hu
mvkzrt.hu
facebook.com/mvkzrt

Hosszú távú, stabil vállalati háttér

Választható béren kívüli juttatások

Óradíjon felüli pótlékok, jutalékok

Utazási támogatás

Kényelmes nyári és téli formaruha

Kedvezményes üdülési lehetőségek

Környezetbarát, modern járműpark

Helyben elérhető munkahely

Törzsgárda elismerés
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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

Fergeteges programokkal, látvány bemutatókkal, Jam Fix koncerttel, játékos sportolással, állatos állatságokkal, veterán au-
tókkal, ingyenes egészségügyi szűrésekkel és sok-sok vidámsággal készültek a szervezők múlt vasárnap a I. Mizu Miskolc Csa-
ládi- Sport és Egészség Nap, Állatok Világnap rendezvényeire a Szent István téren.  Fellépett a Miskolci Mazsorett Együttes 
és a Ködmön Táncegyüttes, a Limited Dance Academy növendékei, volt kutyaszépségverseny, kutyakozmetika bemutató, és a 
Spider Mentőcsapat is megmutatta tudását. A sok móka és játék mellett életet is menthettek az érdeklődők: a városházán vé-
radást szervezett a Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete.                                                                    FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

Bükkaljai borok
3

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 megfejté-
seket beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki. 

Legutóbbi rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Tanévkezdés, 2. Lombhullás, 3. Befőzés, 
4. Szüretelés. Nyertesek: Szontágh Józsefné (Budapest), Gonda Márton (Eger). Gra-
tulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

Gránátot találtak  
a Tiszain

Aknavető gránátot találtak a takarítók hétfőn délután a Mis-
kolc-Tiszai pályaudvaron az egyik Budapestről érkezett Inter City 
szerelvényen. Azonnal értesítették a hatóságokat. A Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint 
egy Budapestről Miskolcra közlekedő InterCity takarításánál 
bukkantak az erősen korrodált lőszerre hétfő délután. A szerel-
vényt már a gránát megtalálása előtt félrevontatták. A dolgozók 
értesítették a rendőrséget, a Készenléti Rendőrség tűzszerészei 
pedig megállapították, hogy éles volt a lőszer, majd elszállították. 
Robbanóanyaggal, robbanószerrel visszaélés bűntett megalapo-
zott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indítottak nyomozást. 
Személyi sérülés nem történt, a rendkívüli esemény nem okozott 
fennakadást a pályaudvar forgalmában. A MÁV Zrt. kommuni-
kációs igazgatósága szerint a Tiszai pályaudvar tároló-vágányán, 
egy kocsi előterében lévő szemétgyűjtőben találták meg a rozsdás 
gránátot a takarítók hétfő délután 4 óra után. A robbanótestet 
este fél 8 után szállították el.

Kigyulladt egy szolárium Sátoraljaújhelyen
Ismeretlen okból tűz ütött ki egy szoláriumban szerdán kora 

este Sátoraljaújhely Kossuth Lajos utcájában – tájékoztatott a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 
A tűzhöz a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik három víz-
sugárral oltották a lángokat, majd megkezdték az épület átszel-
lőztetését és átvizsgálását. Az elsődleges információk szerint az 
eset során nem történt személyi sérülés.

Szén-monoxid áramlott 
vissza a készülékből

Szén-monoxid-szivár-
gás gyanúja miatt vonul-
tak a tűzoltók Tarcalra, a 

Fő utcába október 10-én. A szerencsi hivatásos tűzoltók gázér-
zékelő készülékkel méréseket végeztek a családi ház fürdőszo-
bájában, ahol megemelkedett szén-monoxid-szintet mutatott ki 
a műszer. A helyiségben egy gázüzemű vízmelegítő működött, 
amelynek a további használatát megtiltotta a szolgáltató a felül-
vizsgálatig. A mentők egy embert szén-monoxid-mérgezés gya-
nújával kórházba szállítottak.

Halálos baleset Hejőpapinál
Egy motorkerékpár és egy kisteherautó karambolozott Hejő-

papinál, az M3-as autópálya lehajtója és a 3307-es út kereszte-
ződése közelében hétfőn késő délután. Egy 32 éves férfi életét 
veszítette a balesetben. A jelenleg rendelkezésre álló adatok sze-
rint október 8-án 16 óra 25 perckor a 3307-es számú út 14. ki-
lométerszelvényében közlekedett egy 32 éves tiszatarjáni férfi 
motorkerékpárjával Mezőcsát irányából Hejőpapi felé, amikor 
frontálisan összeütközött egy kisteherautóval. A baleset során 
a motort kormányzó fiatalember olyan súlyos sérüléseket szen-
vedett, hogy orvosi ellátása közben a helyszínen elhunyt. A ha-
lálos baleset körülményeit a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 
vizsgálja.

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 - április 20) Bármennyire is zavarja valami, 
most a saját érdekében el kell viselnie egy kicsit a dolgot. Ha 
türelmet gyakorol, hamarosan javulhat majd annyit ez a kicsit 

kétes helyzet, hogy ne kelljen többé aggódnia miatta.

Bika (április 21 - május 20) Minél jobban igyekszik Önhöz kö-
zel férkőzni valaki, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy 
ellenszenvet vált ki. Köztudott, hogy Ön mindig is jobban sze-

rette a saját tempójában intézni a dolgokat.

Ikrek (május 21 - június 21) Most már nem elég, hogy vala-
ki biztató dolgokat ígér, Önnek bizonyítékokra is szüksége van. 
Ilyet azonban egyelőre senki nem tud adni, így kénytelen lesz a 

megérzéseire hagyatkozni egy döntés előtt.

Rák (június 22 - július 22) Hiába állnak jól a dolgai, nem hiszi 
el, hogy ekkora szerencse is érheti. Egyelőre kételkedik, és nem 
is baj, ha van Önben némi egészséges óvatosság. Ne hagyja vi-

szont, hogy valamitől egészen elvegyék a kedvét.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Szívesen közeledne 
most másokhoz, de fél az elutasítástól. Merjen nyitni az embe-
rek felé, hiszen minden esélye megvan arra, hogy örömmel fo-

gadják. Szerethető, szimpatikus embernek láthatják a héten. 

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Nem zavarja, ha valaki 
hasznos tanácsokkal látja el, de azt már rosszul viseli, amikor be-
leszólnak a munkájába. Jobban szereti, ha saját maga intézheti a 

dolgai nagy részét, és nem kell másokra figyelnie.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Érdekes, ahogy a szá-
lak összeérnek, most úgy érezheti, tud valami olyasmit, ami 
másokat is meglephet. Mozgassa meg a kapcsolatait, hogy ha 

szükséges, megtalálja a megoldásokat a többiek kérdéseire is.

Skorpió (október 24 - november 22) Kicsit lassan telik ez a 
hét, akár úgy is érezheti, hogy nincs a legjobb formában, pe-
dig lehet, hogy csupán erre a kis pihenőre volt szüksége ahhoz, 

hogy átgondolja a dolgokat, és rendet tegyen a fejében. 

Nyilas (november 23 - december 21) Végre elérhető távol-
ságba kerül a célja, de most mégis nehezen találja a motivációt 
ahhoz, hogy kinyújtsa érte a karját. Ne féljen olyan lépéseket is 

megtenni, amelyek kockázat árán vihetik majd előbbre.

Bak (december 22 - január 20) Egy olyan új problémával ta-
lálja szemben magát, amilyennel korábban még nem volt dol-
ga. Ne a már megszokott és kipróbált módszerek között keresse 

a válaszokat, a megoldásnak is újszerűnek kell lennie.

Vízöntő (január 21 - február 19) Igyekszik a héten őszin-
te lenni mindenkivel, de lehet, hogy ez azzal is jár majd, hogy 
valami olyasmit is be kell vallania, amiről pedig nem szívesen 

beszél. Ne zárja el mások elől a terveit és az elképzeléseit.

Halak (február 20 - március 20) Kicsit kicsúszott a kezéből az 
irányítás, de nem kell aggódnia, mert nagy rutinja van abban, 
hogy visszaszerezze a kontrollt. Csak egy kis önbizalomra van 

szüksége, és újra az Ön kezében lesz a gyeplő.

FORRÓ NYOMON

Mindig számos különlegességet tartogat Miskolc havonta meg-
rendezett régiségvására, amelyet már jó ideje nem csupán az an-
tikvitások szerelmesei keresnek fel. Tényleg nem lehet olyan dol-
got mondani, ami nem lelhető fel a város legismertebb zsibvásárán, 
ahol azok is mindig megtalálják a számításukat, akik csupán sajá-
tos hangulatra, látnivalókra vágynak. 

Régiségvásár

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ 
FELVÉTELE

CSALÁDI NAP
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