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Belpolitikai körkép (2. rész)

DK, AZ ELLENZÉK LEGSTABILABB PÁRTJA 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
eseményeiben annak idején Miskolc is ko-
moly szerepet játszott. Október 23-án, nem-
zeti ünnepünkön minden évben számos 
történelmi helyszínen tartanak megemlé-
kezéseket városunk vezetői, a pártok, intéz-
mények, civil szervezetek képviselői vala-
mint a miskolci lakosok, a forradalom hősei 
és mártírjai előtt tisztelegve. 
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiben annak idején Miskolc is komoly 
szerepet játszott. Október 23-án, nemzeti ünnepünkön minden évben számos történel-
mi helyszínen tartanak megemlékezéseket városunk vezetői, a pártok, intézmények, civil 
szervezetek képviselői valamint a miskolci lakosok, a forradalom hősei és mártírjai előtt 
tisztelegve. 
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Petőfi tér
Emblematikus helyszíne volt az 1956-os forradalom és szabad-

ságharcnak a Petőfi tér, ahol Nagy Attila, a népszerű fiatal színész 
hatalmas tömeg előtt szavalta el a Himnuszt és a Nemzeti 
dalt. 1956. október 25-én a miskolci munkások demonst-
rációval kívánták nyomatékosítani a követeléseiket. Ere-
detileg a város központjában lévő Búza tér lett volna a tö-
meg úti célja, a szervezők azonban el akarták kerülni az 
összetűzést a közelben székelő ÁVH-val, s a tömeget az 
Egyetemvárosba irányították. Útközben nagy számban 
csatlakoztak a tüntetőkhöz a város lakosai, végül már 
hatalmas, 35-40 ezres tömeg hömpölygött az utcákon. A lakások 
ablakaiban is megjelentek a nemzetiszínű zászlók, és a sokaság-
ban is rengeteg háromszínű lobogó tűnt fel. Az Egyetemvárosban 
már szervezetten fogadták az odaérkező tömeget. A nagyelőadó 
tetejéről Dornbach Gyula köszöntötte az egybegyűlteket, majd is-
mertették a forradalmi követeléseket. A debreceni egyetemisták 

pontjait a városból érkező Galánffy Lajos, a miskolci Zenekonzer-
vatórium igazgatója ismertette, majd hozzáfűzte ehhez a konzer-
vatórium követeléseit is. A miskolci diákparlament 11 pontos fel-
hívását Rácz Károly hallgató, a DIMÁVAG 12 pontos kiáltványát 
Papp Miklós anyagbeszerző, üzemi munkástanácstag olvasta fel. 
A felszólalók között volt Zombori Sándor alezredes, aki a honvéd-
ség és Urbancsok Mihály, aki a megyei pártbizottság egyetértésé-
ről biztosította a tömeget. Mind az egyetemi, mind az ugyanaznap 
délután, a Petőfi téren megrendezett nagygyűlésen rendkívüli ha-
tást gyakorolt az emberekre Nagy Attila, a népszerű, fiatal mis-
kolci színész, aki mindkét helyszínen a elszavalta a Himnuszt és 
a Nemzeti dalt. Nagy Attila fontos szerepet játszott a rend helyre-
állításában az október 26-i sortüzet és lincseléseket követő zűrza-
varban is, amikor az események hatására a megyei munkástanács-
ban alig néhányan maradtak. Nagy Attila ekkor Papp Miklóssal 

együtt látott hozzá a rend helyreállításához, akit még ok-
tóber 24-én választottak be az üzemi, majd másnap a me-
gyei munkástanácsba. Megegyezésük értelmében Papp a 
megyei, Nagy Attila pedig a városi ügyeket intézte.

Széchenyi Emléktábla
Évente megemlékezést tartanak a forradalom 

és szabadságharc évfordulóján, a Földes Ferenc 
Gimnázium falán elhelyezett Széchenyi Emlék-
táblánál. Az egykori Fráter György, illetve Lévay 
József Gimnázium összevonásával létrehozott 
intézmény az ’50-es évek elején kellett felven-
nie Földes Ferenc baloldali filozófus, író nevét. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején 
– a tanári kar és a diákság együttes elhatározá-
sából – rövid időre Széchenyi István nevét vette 
fel a gimnázium. Az iskola több egykori diákja, 
pártolója Széchenyi ’56 Emlékbizottság néven 
egyesületet hozott létre. Kezdeményezésükre 
került fel az 56-os névváltoztatásra emlékeztető 
emléktábla is az iskola falára, ahol a városi ün-
nepség-sorozat részeként, évente megemléke-
zést tartanak, az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc évfordulóján.

Az ünnepségsorozat keretében, minden évben 
megkoszorúzzák Miskolcon Nagy Imre már-
tír miniszterelnök emléktábláját, Nagy Attila 
szobrát, Szabó Lőrinc emléktábláját, s a Digép 
munkásgyűlés emléktábláját is.

Hősök tere
Központi helyszíne a mis-

kolci, városi megemlékezések-
nek a Hősök tere, ahol 2003-
ban avatták fel Miskolc város 
elesett hőseinek emlékművét, 
Szanyi Péter szobrászművész 
alkotását. A bronzból és grá-
nitból készült emlékmű ötala-
kos kompozíciója egy piramis 
alakú posztamensen áll. A pi-
ramis csúcsa lépcsőfokokban 
végződik, melyen a szoborala-
kok lépkednek felénk. A posz-
tamensen az 1956. október 
23-ai dátum olvasható, vala-
mint a „Miskolc város elesett 
hőseinek” felirat. Szanyi Péter 
elmondása szerint az emlék-
mű a „huszadik század katak-
lizmáinak allegorikus ábrá-
zolása”. Az öt alak közül négy 
férfi, akik a hősi halottak ko-
porsóját viszik vállukon, ami 
a magyarok huszadik száza-
di nemzetsorsát szimbolizáló 
szarkofágban fekszik. Négy 
oldalán a Szózat kezdő mon-
data olvasható: „Hazádnak 

rendületlenül légy híve, oh 
magyar”

A hátul, jobb oldalon hala-
dó, a magyar parasztembert 
megformáló középkorú férfi-
alak, kezében az akkoriban 
elterjedt Mauser puskával az 
I. világháborút szimbolizál-
ja. Mellette a baloldalon egy 
lepellel letakart, kivájt szemű 
alak a II. világháborút, a te-
metetlen halottakat jelképe-
zi. Baloldalon elől egy lyukas 

zászlót tartó fiatal, erős férfi 
az 56-os forradalom allegó-
riája. Mellette halad a depor-
táltakat, lebombázott polgári 
áldozatokat megtestesítő bi-
lincsbe vert középkorú férfi. 
Előttük megy egy kezében ke-
gyeleti mécsest tartó női alak, 
Magyarország géniuszának 
jelképe. A nemzet továbbélé-
sét jelzi, ahogy szabad kezével 
a lángot takarja, óvja, hogy el 
ne aludjon.

Misley Emese – a forradalom  
legfiatalabb miskolci áldozata

A Zsolcai kapui sortűz és a forradalom 
legfiatalabb miskolci áldozata, a 13 éves Mis-
ley Emese tragédiája nagyon erősen kötődik 
1956 kollektív emlékezetéhez. A belvárosi 
Széchenyi utcában található emléktáblájánál 
minden évben koszorút helyeznek el.

A kislány 1956. október 26-án az iskolá-
ból tartott hazafelé, útközben még be akart 
térni tejért a Búza téri Vásárcsarnokba. Egy 
eltévedt lövedék halálosan megsebezte, a for-
radalom és szabadságharc legfiatalabb mis-
kolci áldozatává vált. Szemtanúk szerint a 

kezéből kiejtett piros tejeskanna még napok 
múlva is ott hevert az utcán. Egyik barátnő-
je és osztálytársa így emlékezett vissza Eme-
sére:

„Emese a szüleivel és a két testvérével az 
egykori Csányi Cukrászda felett, egy függőfo-
lyosós épületben lakott, nem messze a Vörös-
marty Általános Iskolától. Mi öt házzal odébb 
laktunk, gyakran játszottunk együtt, hol ná-
luk, hol nálunk. Emese szobáját édesapja fo-
gászati rendelőjén át lehetett csak nagyon 
csöndben megközelíteni. Életem első tejszín-
habos gesztenyepüréjét egy Emesééknél tar-
tott gyermekzsúron ettem. Később a család 
elköltözött a Tulipán tömbbe, melynek falán 
most az emléktábla van. Soha nem felejtem 
halála napját, a megdöbbentő hírt. Édesap-
ja jött át hozzánk, zokogva, megrendülten 
mondta: „Emese meghalt”. Még most is futkos 
a hátamon a hideg, összeszorul a szívem, ha 
visszagondolok a szörnyű napra. Emese em-
lékét a szívem mélyén örökké őrzöm, gyer-
mekkori barátnőmet minden évben meggyá-
szolom, október 23. számomra Misley Emese 
halálát jelenti.”

Romek emlékoszlop
Szentpéteri kapuban álló Romek emlék-

oszlop egy 13 éves lengyel kisfiúnak, és a 
poznańi munkás-felkelés áldozatainak állít 
emléket, ami 1956. június 28 és 30. között 
zajlott Lengyelországban. A tüntetések so-
rán a dolgozók jobb munkafeltételeket és a 
kormány távozását követelték. A felkelés a 
Cegielski gyárból indult ki, s rövidesen tömeggyűléssé vált. 
A város központjában 28-án mindegy 100 ezer fő gyűlt ösz-
sze, a Közbiztonsági Minisztérium helyi kirendeltsége elé, 
ahol tízezer katonával és négyszáz tankkal támadtak a tö-
megre. A sortűz halálos áldozatainak száma megközelítet-
te a százat, köztük volt a tiltakozás és a brutális megtorlás 
szimbólumává vált 13 éves Romek Strzałkowski is. A lengyel 
kisfiúnak 1992-től van városunkban, a Szentpéteri kapuban 
emlékműve, melyet évente megkoszorúznak a forradalom és 
szabadságharc évfordulóján.

Zsolcai kapu
1956. október 26.-án Miskolcon is ha-

lálos áldozatokat követelő sortűz dördült 
el. A BM megyei főosztályának épületénél 
támadtak a fegyvertelen tüntetőkre a ren-
dőrök és államvédelmisek fegyverekkel, 
kézigránátokkal. A tüntetők közül tizen-
hatan életüket vesztették, s legalább 51 sze-
mély szenvedett részben maradandó fogya-
tékosságot okozó sérüléseket. Az áldozatok 
között számos fiatal volt – itt érte halálos 
lövés a 18 éves Grómusz Máriát s a tizen-
három éves Misley Emesét is. Az áldozatok 
nevét emléktábla őrzi a Zsolcai kapuban. A 
miskolci, városi megemlékezések hagyomá-
nyosan ezen az emlékhelyen kezdődnek. A 
tragikus eseményekre emlékezve, a városi 
önkormányzat, pártok, intézmények, civil 
szervezetek vezetői és képviselői minden év-
ben elhelyezik a megemlékezés koszorúit.



Belpolitikai helyzetelem-
zésünk második részében 
a Demokratikus Koalíci-
ót (DK) vesszük górcső alá, 
amely jelenleg a hazai ellen-
zék legstabilabb formációjá-
nak tűnik. 

Vereség után káosz az el-
lenzéknél

Az áprilisi, országgyűlési vá-
lasztásokon elszenvedett, meg-
alázó vereség szinte valameny-
nyi ellenzéki pártnál elsodorta 
az addigi vezetést – a DK-t ki-
véve – az LMP és a Jobbik 
kezelhetetlennek tűnő belső 
konfliktusai miatt lassan már 
nem is pártnak, csupán követ-
hetetlen irányvonalú, pártsze-
rű képződménynek tűnik. Az 
Együtt eltűnt, az 1 – 1,5 száza-
lékos Párbeszéd egyelőre még 
úgy tesz, mintha létezne, de 
ezt egyre kevesebben hiszik el 
neki. 

Az MSZP el van foglalva a 
saját belső bajaival, mérsékel-
ten karizmatikus, új vezetőjé-
nek láthatóan az a stratégiá-
ja, hogy leginkább nem mond 
semmit, viszont azt is lassan 
teszi. 

A Demokratikus Koalíci-
ót, felépítésénél, struktúrájá-
nál fogva elkerülni látszanak 
ezek a problémák, a Gyur-
csány-pártnak is nevezett for-
máció kezdettől fogva olyan 
szinten épült elnöke (azaz 
Gyurcsány Ferenc) személyé-
re, ami gyakorlatilag kikezd-
hetetlenné tette az egységét. 
Gyurcsány nélkül nincs DK, 
ezt mindenki tudja a párt ve-
zetésében. 

További stabilitást ad a De-
mokratikus Koalíciónak, hogy 
tartja az irányvonalát, nyíl-
tan felvállalva olyan dolgokat 
– bevándorlás-pártiság, ket-
tős állampolgárság elutasítá-
sa, stb. – amit a többi ellenzéki 
párt (még ha elvben egyetért is 
vele) nagyon szemérmesen ke-
zel, félve a népszerűség-vesz-
téstől. 

Gyurcsányék tudatosan cé-
loztak meg mindezzel egy, a 
társadalomban kétségívül je-
lenlévő, keményvonalas balllib 
választói réteget, amely nem 
túl jelentős, viszont annyira 
mindig aktív és mobilizálha-
tó, hogy biztosítsa a DK par-

lamentbe jutását, jelenlétét a 
honi közéletben. 

Gyurcsány lehet az ellen-
zék vezetője

Ez eddig működött is, 
Gyurcsány Ferenc azonban 
most, látva, és felmérve az el-

lenzék több mint zilált álla-
potát, elérkezettnek látta az 
időt, hogy markánsan a szín-
re lépjen. Új szavazókat sze-
rezzen, és lehetőség szerint 
biztosítsa vezető helyét az el-
lenzéki térfélen. 

Az időzítés kétségkívül 
nem volt rossz, hiszen ha 
körülnézünk az ellenzék-
nél, jelenleg rajta kívül szinte 
egyetlen karizmatikus, veze-
tésre alkalmas politikust sem 
látunk. 

Vélhetően erről szól iga-
zából a meghirdetett DK-s 
tüntetéssorozat, országos ro-
ad-show is, nem a „kormány-
buktatásról”. Az ellenzéki sza-
vazók láthatják, hogy van egy 
párt azon a térfélen, amelyik 
csinál is valamit, és a vezetői 
nem csak egymás kirugdosá-
sával vannak elfoglalva. 

Gyurcsánynak ugyanakkor 
számolnia kell azzal is, hogy 
árnyékként kíséri a múltja, ma 
is az ország egyik legelutasí-
tottabb politikusa, ezért csak 
kis lépésekkel haladhat, és je-
lenleg főként a saját (baloldali) 
térfelén gyűjthet új szimpati-
zánsokat. 

A felmérések szerint jelen-
leg az MSZP-szavazói visel-

tetnek a legnagyobb szimpát-
iával a DK iránt, innen indult 
meg érzékelhetően egyfaj-
ta átvándorlás. Ugyanakkor, 
hosszú idő óta először, csök-
kenni látszik a DK elutasí-
tottsága a Jobbik törzsszava-
zóinál is. 

Miskolcon is erősödik a DK
Tompa Sándor, a DK miskol-

ci szervezetének egyik alapító-
ja, önkormányzati képviselője 
érdeklődésünkre megerősítet-
te, az elmúlt hetekben sorra 
jelentek meg új belépők, szim-
patizánsok a DK-nál, ezt érzé-
kelték helyben is. Ugyanakkor 

nem érzi valószínűnek, hogy 
az Európai parlamenti válasz-
tásokon kialakulhat valami-
féle ellenzéki együttműködés, 
mint mondta, vannak különb-
ségek az ellenzéki pártok uniós 
politikája között, még ha ezek 
olyakor csak árnyalatnyiak is. 
Azt viszont egyértelműnek lát-
ja a képviselő, hogy a demokra-
tikus ellenzéki pártok mind az 
Európai Unión belüli eredmé-
nyesebb és szorosabb együtt-

működés mellett fognak kam-
pányolni. - Mi magunk teljes 
mértékben osztjuk a Néppárt 
véleményét, miszerint erősíte-
ni kell az európai együttműkö-
dést - fogalmazott. 

A helyhatósági választások-
kal kapcsolatos ellenzéki össze-
fogásnál Tompa Sándor szerint 
nagy kérdés, hogyan alakulnak 
addig a dolgok a Jobbikon belül, 
hány részre szakadnak. Ugyan-
így kérdéses az LMP sorsa is - 
Miskolcon nem érzékeltem a je-
lenlétüket, de ezzel nem akarom 
lebecsülni őket, csak szeretnék 
látni végre egy jelöltet, és hallani, 
hogy mit képviselne, ha bejutna 
a közgyűlésbe – fogalmazott a 
politikus, kiemelve ugyanakkor, 
hogy szerinte a demokratikus 
ellenzéki oldal összefogása nél-
kül nem lehet leváltani a fide-
szes vezetést, helyben sem. Ezért 
mindent meg fognak tenni az 
együttműködés érdekében.

Debreczeni: „Az ellenzéki 
szavazók is látják, hogy a 
DK stabil és kiszámítható”

Debreczeni József, a Demok-
ratikus Koalíció elnökségi tagja, 
korábbi miskolci országgyűlési 
képviselőjelöltje lapunknak úgy 
nyilatkozott: tényszerűen igaz, 

hogy stabil a Demokratikus 
Koalíció helyzete, nincsenek 
kizárások, fegyelmi eljárások a 
pártban, mint látható az példá-
ul a Jobbiknál és az LMP-nél. – 
A légkör, a hangulat, az emberi 
kapcsolatok egyaránt kiválóak 
a DK-nál. 

A legutóbbi közvéle-
mény-kutatások szerint néhány 
százalékkal nőtt is a támoga-
tottságunk, ami bizonyosan 
nem független az LMP, illetve 
általában az ellenzék válságos-
nak tűnő állapotától. Az ellen-
zéki érzületű szavazók is látják, 
hogy a DK stabil és kiszámít-
ható – fogalmazott Debreczeni 
József, aki szerint a párt alapér-
tékei, alapelvei nem változtak, 
különösen az alkotmányos jog-
államhoz való viszonyt tekint-
ve. - Szakpolitikai természetű 
kérdésekben persze voltak ap-
róbb módosítások, alkalmaz-
kodunk a változó politikai hely-
zethez, de az alapelvek, illetve a 
jelenlegi hatalomhoz való vi-
szony tekintetében nincs válto-
zás – hangoztatta. 

Saját jövőjével kapcsolatban 
Debreczeni József úgy fogal-
mazott: a politikához való vi-
szonya soha nem volt állandó, 
nem volt mindig aktív politi-
kus. - 2010-ben indultam újra 
választáson, ismét MDF-je-
löltként, majd a DK-hoz csat-
lakoztam. A jövőre nézvést a 
politikában nem lehet biztos 

dolgokat mondani. 60 éves el-
múltam, nem tervezek nagy 
aktivitást hosszabb távra, a 
2022-es választások egészen 
biztosan kizárhatók az én ese-
temben – nyilatkozta.  

– A szocialista politikusok 
hozzám kedvesek, semmilyen 
éles megjegyzést nem hallot-
tam részükről, mi sem pisz-
káljuk őket Miskolcon – ezt 
már Nagy-Korsa Judit, a DK 
miskolci, önkormányzati kép-
viselője nyilatkozta, hozzátéve 

ugyanakkor, hogy itt, helyben 
is érezhető, hogy az ellenzéki 
pártok közül több labilis, sza-
kad, vagy éppen magát rom-
bolja. 

A DK ugyanakkor stabil, jó a 
kapcsolat a tagok, szimpatizán-
sok között. - Nekem egyébként 
az az alapállásom, hogy mind-
annyian emberek vagyunk, így 
próbálok tekinteni mindenki-
re. Hiszem, hogy felül kellene 
emelkedni a pártpolitikán bi-
zonyos kérdésekben, mert az 
ország, a nemzet, az emberek 
sorsa sokkal fontosabb, mint 
egy párté. A Demokratikus Ko-
alícióban nagyon hasonlóan 
gondolkodunk szinte minden 
kérdésben, tudjuk, hogy Gyur-
csány Ferenc pártelnökben 
meg lehet bízni, nem véletlenül 
tart tőle a hatalom, nem vélet-
lenül „gyurcsányoznak” annyit. 
Egyben tartja a pártot – han-
goztatta a képviselő. 
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ELLENÁLLÓK ÉS ELLENTÜNTETŐK

Az ellenállási körút kereté-
ben Gyurcsány Ferenc múlt 
pénteken, Miskolcon járt, és 
itt is elmondta a 100-150 fős 
hallgatóságnak, amit halla-

ni szerettek volna. Hogy Ma-
gyarországnak az igazi kihí-
vás nem a menekültkérdés, 
inkább a kormány veszélyez-
teti a hétköznapokat. Hogy 

Magyarországon sokan vár-
ták azt az áprilisi választá-
soktól, hogy új korszak kez-
dődhet, s ők, az „európai 
magyarok lesznek majd több-
ségben, akik visszavihetik az 
országot abba a közösségbe, 
ahová évszázadok óta tarto-
zik”. - Nem így lett, ugyan-
akkor Európában többségben 
vagyunk – vigasztalta meg a 
hallgatóságot Gyurcsány Fe-
renc, kitérve természetesen a 
Sargentini-jelentésre, amely 
szerinte nem Magyarország-
ról, hanem a kormányról szól.  

A DK elnöke ezúttal is el-
mondta, hogy véleménye 

szerint nem a bevándorlás 
Magyarország legnagyobb 
problémája, „senki nem akar 
ide jönni, inkább innen akar-
nak elmenni”. Nem a kerítés 
állította meg a menekültára-
datot, hanem az unió és Török-
ország, Olaszország és néhány 
afrikai ország megállapodása 
- hangsúlyozta. Gyurcsány Fe-
renc azt kérte a jelenlévőktől: 
őrizzék meg az európai Ma-
gyarország eszméjét, ne hall-
gassanak, folytassák az ellen-
állást. "Egyetlen dolgot nem 
tudnak tőlünk elvenni, a saját 
meggyőződésünket" - jelentet-
te ki. 

Gyurcsány Ferencet kor-
mánypárti ellentüntetők is 
várták Miskolcon. Hubay 
György (Fidesz-KDNP) or-
szággyűlési képviselő sajtó-

tájékoztatón, Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere pe-
dig közleményben ítélte el 
a DK-elnökének bevándor-
lás-párti álláspontját. 

Belpolitikai körkép (2. rész)

Demokratikus Koalíció – az ellenzék 
legstabilabb pártja



2019 szeptemberétől ve-
gyészmérnök alapszak 
indul a Miskolci Egyetem 
Műszaki Anyagtudomá-
nyi Karán, a régió sikeres 
vegyipari vállalatainak tá-
mogatásával. Az új, uniká-
lis képzésről és a személyre 
szabott oktatási modellről 
hétfő délután az egyetem 
és a kar vezetői, valamint 
vegyipari vállalatok képvi-
selői tájékoztattak.

Az egyedülálló képzés lét-
rehozását az tette szükségessé, 
hogy az itt működő vegyipari 
cégeknek –  Wanhua-Borsod-
Chem, a MOL Petrolkémia 
Zrt.,  Kiss Cégcsoport – szük-
ségük van a szakember-után-
pótlásra, melynek megterem-
téséhez a Miskolci Egyetemen 
adottak a szakmai feltételek.

Mende Tamás, a Műsza-
ki Anyagtudományi Kar 

(MAK) tanulmányi és beis-
kolázási dékánhelyette-
se elmondta, egészen pon-
tosan három képzésről van 
szó: az anyagmérnökképzés 
vegyipari technológus spe-
cializációjáról, a vegyész-
mérnökképzésről, illetve a 
vegyiparigépész-képzésről. 
Ezek kifejezetten fontosak a 
cégek számára. Az így össze-
álló vegyipari képzést nappa-
li, levelező és duális formá-
ban is tervezik elindítani.

Erről a Műszaki Anyag-
tudományi Kar Kémiai In-
tézetének igazgatója beszélt 
bővebben. Az intézet egy di-
namikusan fejlődő egysége az 
egyetemnek, oktatói gárdája 
kiemelkedő szakemberekből 
áll, jól működő ipari kapcso-
latokkal rendelkezik. A cégek-
nél kihelyezett laborokban 
biztosítják a hallgatók gya-
korlati képzését és nagy gon-

dot fordítanak a tehetséggon-
dozásra is. 

Viskolcz Béla a Műszaki 
Anyagtudományi Kar Kémi-
ai Intézetének igazgatója el-
mondta, hosszú folyamat vé-
gére tehettek végre pontot a 
képzés akkreditálásával. Há-
rom vállalat fogott össze en-
nek érdekében, ők adják a me-
gye GDP-jének mintegy 30 
százalékát. – Vegyipari képzés 

indul a vegyipar szívében, ez a 
mottója a képzésünknek – fo-
galmazott. – Az újonnan in-
duló vegyészmérnök-képzés 
keretében az országban elő-
ször, kísérleti jelleggel, a kar 
bevezeti a személyre szabott 
oktatási modellt is. A hallga-

tók mellé páronként egy-egy 
fiatal mentoroktató áll majd, 
aki heti rendszerességgel kon-
zultál a rábízott hallgatókkal 
és segítik az előrehaladásukat 
a tanulmányaik során. Emel-
lett folyamatosan monitoroz-
zák a szakmai tárgyakat is.

Miskolc idén 13 kiállítóval volt jelen az Automotive Hun gary-n. 
A Hungexpo területén megrendezett autóipari seregszemlén 
a várost - a járműalkatrész-gyártó vállalatok mellett - a ki-
állításon közösen képviselte az önkormányzat és a Miskolci 
Egyetem. 

Ganczer Gábor, a Hungexpo 
Zrt. vezérigazgatója köszöntő-
jében kiemelte, az Automotive 
Hungary szakkiállítás ma az 
egyetlen olyan rendezvény Kö-
zép-Kelet-Európában, ahol a 
járműgyártás teljes spektruma 
képviselteti magát a tervezéstől 
a kivitelezésig.

A rendezvényen 15 or-
szág (köztük Ausztria, Belgi-
um, Csehország, Észtország, 
Franciaország, valamint Kína, 
Nagy-Britannia, Németország 
és Olaszország) 236 kiállítója 
volt jelen. A négy magyaror-
szági autógyár mellett számos, 
a saját területén meghatározó 
cég vett még részt a kiállításon: 
beszállítók, az iparághoz kap-
csolódó szolgáltatók, állami 
szervezetek és a szakmát kép-
viselő szövetségek. A rendez-
vényre a tavalyihoz hasonlóan 
idén is több mint 10 ezer szak-
embert vártak.

Az esemény szakmai part-
nerei hagyományosan a Ma-
gyar Gépjárműipari Egyesület 
(MAGE), a Magyar Járműal-
katrész-gyártók Országos Szö-
vetsége (MAJOSZ) és a Nem-
zeti Befektetési Ügynökség 
(HIPA). A vezérigazgató el-
mondta, a kiállítás és a hozzá 
kapcsolódó konferenciák kö-
zéppontjában a mesterséges 

intelligencia, a 3D nyomtatás, 
az elektromos meghajtás és az 
ipar 4.0 áll. Kiemelte ugyan-
akkor, hogy bár az autógyártás 
egyre inkább gépesített folya-

mat, az emberi munkaerő még 
mindig az egyik legnagyobb 
érték – így az elmúlt évekhez 
hasonlóan most is meghatá-
rozó téma a kiállításon a szak-
képzés ügye.

Az esemény fővédnöke az 
innovációs és technológiai mi-
niszter volt. Palkovics László 
nyitóbeszédében úgy fogalma-
zott, szintet lép a magyar au-
tóipar, cél, hogy a gyártás mel-
lett Magyarország élen járjon a 
technológiák fejlesztésében is. 
Hozzátette, a kormány támo-
gatja, hogy a magyar tulajdo-
nú kis- és középvállatok az au-

tóiparban is minél magasabb 
hozzáadott értéket tudjanak 
előállítani, saját szellemi ter-
mékkel legyenek képesek meg-
jelenni. Palkovics László hang-
súlyozta, az autóipar a magyar 
gazdaság hajtómotorja, lehető-
vé teszi, hogy a gazdaság növe-
kedése tartósan 4 százalék felett 
legyen. Kiemelte, Magyarország 
a járműipar számára kedvező 
helyszín, ezt mutatják az itt lévő 
autógyárak fejlesztései.

Kriza Ákos polgármester 
a helyszínen nyilatkozva ki-
emelte, Miskolc és térsége az 
elmúlt években komoly autó-

ipari hálózatot épített ki, na-
gyon fontos a város jelenléte 
az autóipari szakkiállításon. A 
városvezető emlékeztetett, az 
elmúlt hónapokban több beru-
házást is bejelenthettek, tovább 
nőtt az autóiparhoz tartozó cé-
geknél dolgozó munkatársak 
száma. 

Az Automotive Hungary a 
polgármester meglátása sze-
rint a további gazdasági kap-
csolatok építésére is kitűnő fó-
rum. Azok a befektetők, akik 
beruházási helyszíneket ke-
resnek, mind itt vannak. Kriza 
Ákos kihangsúlyozta, Miskolc 
ilyen szempontból is kiemel-
kedő teljesítményt tudott fel-
mutatni az elmúlt időszakban.

A városvezető méltatta az ok-
tatásban, a szakképzés és a du-
ális képzés, valamint az egye-
temi kutatás-fejlesztésben és 

innovációban elért eredménye-
ket is, kiemelve, hogy különbö-
ző projekteknek köszönhetően, 
további eredményeket, fejlődést 
várnak ezeken a területeken.

Uwe Mang, a Starters 
E-Components Generators 
Automotive Hungary Kft. mis-
kolci telephelyének gazdasági 
ügyvezető igazgatója kiemel-
te: Miskolc megfelelő hely az 
autóipari cégek, beszállítók 
számára, sok pozitív változás 
történt a városban és a régi-
óban. Mint mondta, a SEGA 
cégcsoport legújabb termékei 
a miskolci gyár jövőjét is biz-
tosítják, 2019-ben több olyan 
új típusú generátort vezetnek 
be és gyártanak Miskolcon, 
amelyekkel csökken a szén-
dioxid-kibocsátás. Az Auto-
motive Hungary-n bemutatták 
az új termékeiket, s egy jövőbe 

mutató tanulmányt is ismer-
tettek, ami a járműipar kör-
nyezettudatosságát vizsgálja.

Az új generátorok már a jö-
vőt jelentik; csöndesebbek, na-
gyobb a teljesítményük csök-
kentik a környezetszennyezést. 
– Nemcsak a cég, hanem Mis-
kolc jövőjét is jelentik ezek az 
új termékek – hangoztatta Uwe 
Mang, kiemelve, hogy a termék 
fejlesztésében magyar mérnö-
kök vettek részt, és gyártásuk 
a miskolci üzemben kezdődik 
meg jövőre. Számos új termék-
kel megjelennek a következő 
évben, ezek egyike az új típusú 
generátor, másik pedig a BRM 
hajtás. A technológia minimá-
lis költséggel képes a hagyomá-
nyos belső égésű motort hibrid-
dé tenni. Első BMR meghajtású 
robogójukat is az Automotive 
Hungary-n mutatták be.

„Miskolc jelenléte fontos az Automotive  
Hungary szakkiállításon”

Az autóipar a magyar gazdaság hajtómotorja
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VEGYIPARI KÉPZÉS INDUL A MISKOLCI EGYETEMEN 

Palkovics László: „Cél, hogy a gyártás mellett 
Magyarország élen járjon a technológiák 
fejlesztésében is.”

Kriza Ákos: „Az Automotive Hungary kitűnő fórum  
a gazdasági kapcsolatok építésére.”

Pfliegler Péter: „Az elmúlt hónapokban három olyan 
vállalat érkezett hozzánk, amelyek a high techet, 
tehát a legmagasabb színvonalat képviselik.”

Uwe Mang: „Nemcsak a cég, hanem Miskolc jövőjét  
is jelentik az új termékek.”



Meglepetésvendég az Avalon Park belvárosi flashmobján 
„Rémisztő” flashmobot rendeztek a Centrumnál. A miskolc-
tapolcai Avalon Park táncolni hívta a játékos kedvű miskol-
ciakat kedd délután a Centrum áruház előtti térre. Michael 
Jackson Thriller című dalára táncoltatták meg a közönséget 
Miskolc belvárosában – a Limited Dance Academy táncisko-
la sorai között egy meglepetésvendéggel!

Úgy tartják, az év legkísér-
tetiesebb éjszakájára elő kell 
csalogatni rejtekhelyükről a 
kísérteteket. Ezért a Limited 
Dance Academy tánciskola 
már napokkal ezelőtt közzé-
tette videóját a Facebookon. 
Kocsán Andrea, az iskola ve-
zetője a felvételen elmondta, 
bárki csatlakozhat a tánchoz, 
amire készülnek.

Nem mindennapi látványt 
nyújtott, ahogy a számtalan, 
rémisztő jelmezbe öltözött 
résztvevő egyszerre mozdult 
a híres zene ritmusára. Ezzel 
a flashmobbal szerették volna 
felhívni a figyelmet az Avalon 
Park halloweeni partijaira. Ok-
tóber 27. és november 3. között 
naponta délután 4-től átválto-
zik az Avalon Park. Már a Dot-

tó is szellemvasútként szállítja 
az érdeklődőket. Lesz magic 
show, kincskeresés, tökfaragó 
és rémisztőverseny, szellem-
diszkó és vámpírfutam.

A keddi belvárosi program 
aztán nem várt fordulatot vett: 
a flashmob kezdetére megér-
kezett az áruház parkolójába 
egy fekete kisbusz, és minden-
ki arcára szó szerint ráfagyott 
a mosoly, ahogy egy akciófil-
mekből ismerős színész lépett 
a miskolciak közé.

Sokan felkiáltottak: „nézd, 
Bruce Willis!!”. A kultikus Die 
Hard sorozat rendőrhadna-
gya jelent volna meg Miskol-

con? – tették fel hitetlenkedve 
a kérdést, és sokan még a be-
mutatását követően sem akar-
ták elhinni, hogy Pablo Perillo 
csak megszólalásig hasonlít az 

amerikai színészre, több film-
ben volt a dublőre. Pablo ér-
deklődésünkre elárulta, na-
gyon élvezte a  flash mobot, de 
mivel nem táncos, így nem 

biztos, hogy nagyon ment neki 
minden tánclépés. Elmondta 
azt is, hogy egy reklámfilmet 
forgat, a Hell meghívására jött 
Magyarországra és Miskolcra.

„AZ ÉLET MINDIG DRÁGA”

Az észak-magyarorszá-
gi régió egyik legnagyobb 
szabadtéri kondiparkja 
épülhet meg jövőre a Csa-
nyikban.

A tervek szerint minimum 
60, maximum 140 négyzet-
méteres területen alakítanák 
ki az edzőparkot. A megva-
lósításhoz támogatókra van 
szükség, ezért egy adomány-
gyűjtő kampány indult. A jó 
ügy mögött 17 futónagykövet 
áll, akik egy hónapig hirdetik 
a sport, a mozgás fontosságát, 
felhívva a figyelmet a közös-
ségi edzőparkra.

Stílusosan, futva érkeztek 
meg a csütörtöki a sajtótájé-

koztatóra a kondipark meg-
álmodói és támogatói, akik 
az észak-magyarországi régió 
egyik legnagyobb szabadtéri 
edzőparkját. szeretnék létre-
hozni a Csanyikban. 

Mint elhangzott, a Miskol-
ci Egyetemen található sport-
eszközökhöz hasonlóak len-
nének ezen a területen is. A 
megvalósításhoz támogatók-
ra van szükség, ezért indul 
október 21-én egy egyhó-
napos adománygyűjtő kam-
pány. Makai András, a Diós-
győri Tájékozódási Futó Club 
elnöke a részletekről szólva 
elmondta, egy 140 négyzet-
méteres kondiparkot szeret-
nének kialakítani.

– Ez azt jelentené, hogy 
egyszerre nagyjából 35-40 
ember mozoghatna a park-
ban. A beruházás mintegy 12 
millió forintba kerülne – tette 
hozzá.

A jó ügy mögött 17 futó-
nagykövet áll, akik a kam-
pány ideje alatt az edzőpark 
és a sportolás fontosságát hir-
detik. Különböző egyéni vál-
lalásokat teljesítenek majd, 
ezzel hívják fel a figyelmet. 
Maczák Péter futónagykövet 
úgy fogalmazott, egyénileg 
nagyon komoly vállalásokat 
tettek mindannyian: van, aki 
30 nap alatt 21 fél maratont 
teljesít, más teljes maratont 
fog futni, s olyan is van, aki 
megfutja a Bükk 900-at.

A Csanyik nagyon népsze-
rű a futók körében – a kardió 
edzést sokan szívesen össze-
kötnék az erőnléti edzéssel. 

Ehhez nyújtana nagy segítsé-
get a park. A kezdeményezés 
mögé Hollósy András is oda-
állt, ő félmillió forinttal kíván 
hozzájárulni a park épülésé-
hez.

– Egy extrém sivatagi ma-
ratont is szeretnék teljesíteni 
a hónap végén – mondta el 
a Fidesz-KDNP önkormány-
zati képviselője. – Ez egy na-
gyon komoly kihívás, extrém 
körülmények között 42,2 ki-
lométert kell megtenni. Már 
elkezdtük a felkészülést, na-
gyon izgatottan várom a ver-
senyt. Bízom benne, ezzel is 
hozzájárulhatok ahhoz, hogy 
a kondipark megvalósulhas-
son – emelte ki. 

A kültéri kondipark, attól 
függően, hogy mennyi ado-
mány érkezik, leghamarabb 
jövő március végére készül-
hetne el.

A MONTÁZS projekt keretében országszerte 22 helyszí-
nen nyíltak információs és koordinációs pontok, ahol fo-
gyatékosságügyi tanácsadók komplex szolgáltatásokkal, 
naprakész információkkal segítik a fogyatékos embereket 
és családjaikat. Miskolcon az Arany János utca 37. szám 
alatt található ilyen Információs és Koordinációs Pont.

Itt az érintettek gyorsan in-
formációkhoz juthatnak he-
lyi szintű szolgáltatásokról, 
ellátásokról, intézményekről, 
szakemberekről, akadály-
mentesített programokról.

Papp Csaba egészségügyért 
és szociális ügyekért felelős 
polgármesteri biztos, a Mis-
kolci Egészségfejlesztési Inté-
zet főigazgatója a csütörtöki 
megnyitón elmondta: Mis-
kolc mint gondoskodó város 
fontosnak tartja az élethosz-
szig tartó gondoskodás prog-
ramja keretén belül a lakosai-
nak mindenkori segítségét és 
támogatását.

– Ilyen szempontból a fo-
gyatékos családok számára 
rendelkezünk 720 férőhely-
lyel, ami részben fekvő, rész-
ben pedig járóellátás, illetve 
a projekt két tanácsadójá-
nak megjelenésével is nagy 
hiányt tudunk pótolni. Az ő 

feladatuk az lesz, hogy bár-
mikor, az információk tel-
jes tudatában tudjanak fel-
világosítást adni a jelenlegi 
törvényi, szociális lehetősé-
gekről – hangoztatta Papp 
Csaba. Hozzátette, azok is 
bátran kérjék a szaktanács-
adók segítségét, akik család-
ban nevelnek és gondoznak 
fogyatékosokat.

A programot Kovács Zsu-
zsanna, a Montázs projekt 
szakmai vezetője ismertette. 
Megtudtuk, hogy a 3,3 mil-
liárd forintos nagyprojekt 
négy éven át valósul meg, a 
jelenlegi beruházás ennek az 
egyik szolgáltatási eleme. – 
A fogyatékosságügyi tanács-
adói hálózat egyik pontját 
nyitjuk ma meg, ahol napi 
nyolc órában áll majd az 
érintettek rendelkezésére 
két fogyatékosságügyi ta-
nácsadó.

A DVTK Kosárlabda Kft. 
(3530 Miskolc, Görgey A. u. 
19. sz.) által a Miskolc 21681/6 
hrsz.-ú ingatlanon tervezett 
kosárlabda csarnok létesíté-
se kapcsán a B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járá-
si Hivatala Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztá-

lyán (3530 Miskolc, Mindszent 
tér 4.) előzetes vizsgálati eljárás 
van folyamatban. A vonatkozó 
előzetes vizsgálati dokumentá-
ció 2018. november 09-ig meg-
tekinthető a B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 
Hivatala Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztályán 

(Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), 
valamint Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivata-
la Építési és Környezetvédelmi 
Osztályán (3525 Miskolc, Vá-
rosház tér 8.) –ügyfélfogadási 
időben, továbbá a http://emiktf.
hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.
htmlm internetes oldalon BO-

08/KT/010677/2018. sz. alatt.  
A telepítés helyével kapcsolatos 
kizáró okokra, a környezeti ha-
tásvizsgálat szükségességére, to-
vábbá a környezeti hatástanul-
mány tartalmára vonatkozóan 
2018. november 9-ig közvetle-
nül a Környezetvédelmi Ható-
sághoz lehet észrevételt tenni.

Futónagykövetek segítik a megvalósulást
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Kültéri kondiparkot terveznek 
a Csanyikba

Információs központ  
a fogyatékkal élők  
támogatására

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY



Egy korszerű orvosi műszer beszerzését támogatta az a jóté-
konysági est, a melyet közösen szervezett a B.-A.-Z. Megyei 
Központi Kórház Fül-Orr-Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti 
Osztálya valamint a Miskolci Nemzeti Színház. 

A jótékonysági gálán nép-
szerű előadók léptek fel, a be-
vételt egy több mint húszmillió 
forintos berendezés, egy úgy-
nevezett nagyfelbontású en-
doszkópos torony beszerzésé-
re fordítják. Ennek segítségével 
egynapos sebészeti eljárás ke-
retében elvégezhetők az olyan 
műtéti beavatkozások, ame-
lyek egyébként 6-8 napos bent 
fekvést, ápolást, nagy kézi mű-
szer felhasználást igényelnek. 

Révész János klinikai onkoló-
gus, a megyei központi kórház 
főigazgatója köszöntőjében ki-
hangsúlyozta a prevenció szük-
ségességét, illetve a társadalmi 
összefogás jelentőségét. – Ez egy 
nagyon különleges este, ugyanis 
önök között valószínűleg nincs 
olyan ember, aki ne lenne érin-
tett valamilyen formában a da-
ganatos megbetegedésekkel. 

Vannak itt betegek, akik már 
megvívták a maguk harcát és 
meggyógyultak, Vannak hozzá-
tartozók, akik ezt a harcot segí-
tették, vannak itt barátok, szom-
szédok, s vannak itt kollégáim, 
akik hivatásszerűen segítették 
a betegeket. És természetesen 
vannak itt tisztviselők, válasz-
tott politikusok, akik lobbi-ere-
jüknél fogva segíthetnek minket 
abban, hogy ezt a harcot minél 
eredményesebben tudjuk meg-
vívni - hangoztatta a főigazgató. 
Révész János szólt az onkológiai 
betegségek megelőzésének fon-
tosságáról, felhívta a figyelmet 
arra, hogy otthon, az iskolában 

és az egészségügyi ellátórend-
szeren keresztül is milyen fontos 
a tájékozódás a betegségekről, 
és hogy mennyire lényeges az 
összefogás. Mint mondta, ez az 

este ennek az összefogásnak az 
egyik példája, és köszönettel tar-
tozik a közreműködőknek.

Pfliegler Péter alpolgármester 
beszédében úgy fogalmazott: a 
betegségek és a súlyos sérülések 
a betegeket sokszor úgy sodor-
ják magukkal, mint egy kataszt-
rofális földcsuszamlás. Úgy ér-
zik magukat, mint aki csapdába 
esett: magányosan és egyedül. Az 
emberi törődést kifejező érintés 
lehet az egyetlen dolog, ami biz-
tonságot és reményt nyújt a szá-
mukra. – Amikor megérintjük a 
betegeket, ők is ugyan úgy meg-
érintenek minket. Ezekben a pil-

lanatokban rádöbben az ember, 
hogy nincs egyedül a félelmeivel 
és a szenvedésével: sem beteg-
ként, sem pedig szakemberként” 
– idézte Robin Youngson, brit 
aneszteziológus szavait az alpol-
gármester, kiemelve: az adakozás 
egészségeset, de még inkább be-
teget, rászorulót megérintő tevé-
kenység, ami igenis örömet okoz 
minden érintettnek. Mi magya-
rok pedig sokszor adjuk jelét an-
nak, hogy készek vagyunk örö-
met okozni, azaz adományokkal 
segíteni másokon.

– „Miskolciak Miskolcért 
2018-ban” – ez a mottója a mai 

estének. Jó példája ez a program 
a miskolci patriotizmusnak, 
az összefogás erejének, a tenni 
akarásnak és a segítőkészség-
nek. Városunk polgárai, vállal-
kozásai összefogva igyekeznek 
még jobbá tenni ezt a helyet, 
ahol élünk. Jobbá azok számára, 
akik egészségét vissza kell állí-
tani, ahol gondozó kezek és kü-
lönleges masinák tesznek ezért. 
És nem mindegy, hogy ezt mi-
lyen rövid határidővel tudják 
megtenni. Éppen arra hivatott a 
mai este, hogy az önök és a talán 
jelen nem lévő, de más módon 
közreműködők segítségével 

akár a legmodernebb műsze-
rek is beszerezhetőek legyenek 
a betegek mielőbbi gyógyulása 
érdekében. Miskolc városa, pol-
gármester úr és én is ezért áll-
tunk a kezdeményezés mögé - 
zárta szavait Pfliegler Péter.

A rendezvény fellépői kö-
zött, mások mellett ott volt 
Szőcs Artur színész, rendező, 
Aranyosi Péter és Bellus Ist-
ván humoristák, Veréb Tamás 
pedig videóüzenetben köszön-
tötte a jótékonykodó közönsé-
get. A rendezvény a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar előadá-
sával ért véget. 

Miskolc önkormányzata a 
2018/2019-as tanévben is el-
indította – az 50 óra kötele-
ző közösségi szolgálat kere-
tén belül – a „Legyen eszed” 
elnevezésű ifjúságfejlesztő 
programsorozatát.

A szerdai 
n y i t ó e l ő a -
dáson Sallai 
László, oktatá-
sért és közne-
velésért felelős 
polgármeste-
ri biztos a vá-
ros nevében 
k ö s z ö n t ö t -
te a diákokat. 
Mint mondta, nagyon fontos-
nak tartja azt a fajta élményala-
pú ismeretátadást, melyet ez a 
programsorozat nyújt a fiatalok 
számára. – A látókör szélesítése 
volt az egyik legfontosabb cé-
lunk a programmal. Szeretnénk, 
ha az itt ülők olyan polgáraivá 
válnának a városnak, akik gon-
dolkodnak, kreatívak, a jövőt 
kutatják és harmóniában tud-
nak élni egymással – emelte ki a 
polgármesteri biztos.

„Legyen eszed, járj színház-
ba!” – ezt már Béres Attila, a 
Miskolci Nemzeti Színház di-
rektora mondta, aki szintén ven-
dége volt a nyitórendezvénynek. 
A színházigazgató kiemelte, 
fontos, hogy a káros szenvedé-
lyek helyett az értékes közössé-

gi élmények 
felé törekedje-
nek a fiatalok. 
Béres Attila 
kihangsúlyoz-

ta a színház nyújtotta művészeti 
és közösségi élményt.

Szabó-Tóth Kinga „A Jó, a 
Rossz és a Csúf – párkapcsola-
ti típusok és elméletek”címmel 
tartotta meg az idei tanév első 
előadását. Az intézetigazgató 
szólt arról, hogy családszocio-
lógiai értelemben melyek a jó 
kapcsolatok és melyek a ke-
vésbé jók, illetve melyek azok, 
amelyekre egyáltalán nem va-
gyunk büszkék. Ezt követően 
egy kicsit „megdolgoztatta” a 
jelenlévő fiatalokat, akiknek 
több kérdést is feltett. – Mit 
gondolnak a párválasztásról? 
Választanak-e vagy sem? Sod-
ródnak-e ezekben a kapcsola-
tokban, vagy sem? Mit gondol-
nak a szerelemről? – ezekre a 

kérdésekre várt választ az inté-
zetigazgató.
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Új református lelkipásztor 
láthat munkához a Mis-
kolc-Alsóvárosi református 
templomban. Orosz Istvánt 
a Borsod-Gömöri Reformá-
tus Egyházmegye vezető-
je, Szőnyi Tamás esperes 
iktatta be a múlt vasárnapi 
egyházi szertartáson. Az új 
lelkipásztort köszöntötte 
Katona Ferenc, a terület ön-
kormányzati képviselője is.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK 
Október 21-én, vasár-
nap 17.00 órától a Miskolc 
Televízió Hívőszó című 
műsorában a belvárosi 
evangélikus templomból 
közvetítenek istentisztele-
tet, felvételről. Igét hirdet: 
Sándor Frigyes evangélikus 
lelkész.

A KÉSZ miskolci csoport-
ja a XIV. Miskolci Nemzeti 
Estélyt október 22-én 17.30 
órai kezdettel a Művészetek 
Házában rendezi meg. Ün-
nepi beszédet mond Szakács 
Árpád a Magyar Idők újság-
írója. Közreműködik a Harg-
ita Népi Együttes (Marosvá-
sárhely). A műsor után adják 
át a Kartal–Veczán-díjat. A 
hejőcsabai Szent Erzsébet 
Szeretetotthon október 24-én 
ünnepli fennállása 25. évfor-
dulóját. A hálaadó szentmise 
fél 11-kor kezdődik a temp-
lomban. A Magyar Katolikus 

Karizmatikus Megújulás XX-
VII. országos találkozóját ok-
tóber 27-én, szombaton Mis-
kolcon, a Generali Arénában 
tartja. A találkozó címe és 
mottója: Jézus az Élet! – 
„Nélkülem semmit sem te-
hettek” (Jn 15,5). Előadók: 
Jim Murphy, az ICCRS el-
nöke (az ICCRS a katoli-
kus karizmatikusok vatikáni 
székhelyű világszervezete) és 
Varga László püspök atya, a 
Magyar Katolikus Karizma-
tikus Mozgalom tiszteletbeli 
elnöke. A szentmisét bemu-
tatja: Ternyák Csaba egri ér-
sek. A találkozó belépődíjas, 
a helyszínen fizetve: 2500 Ft. 
16 éves kor alatt a belépés in-
gyenes. A találkozó alatt lesz 
gyermek és ifjúsági prog-
ram is. Az avas-déli jezsuita 
templomban október 28-án 
és november 4-én 16 órától 
mocorgós misét tartanak a 
kisgyermekes családok részé-

re a kápolnában. A jövőben 
pedig a hónap első vasárnap-
jain lesz a legkisebbeknek 
szentmise. A Miskolci Nagy-
családosok Egyesülete mini-
konferenciát rendez „Édes-
anya és a küldetés” címmel 
október 27-én, 17 órától a 
görögkatolikus püspöki szék-
házban, Szeles u. 59. Makkai 
László egyetemi lelkész előa-
dásának címe: krízisforrások 
a nagycsaládok életében.

„LEGYEN ESZED”

Elkezdődött az ifjúságfejlesztő 
programsorozat negyedik évada

„AMIKOR MEGÉRINTJÜK A BETEGEKET, ŐK IS UGYAN ÚGY MEGÉRINTENEK MINKET”

Jótékonysági gálaest  
a megyei kórház szervezésében

Révész János

Az elkövetkező három 
hónapban az alábbi 
programok várják  
a fiatalokat:
-  egészségügyi szabaduló 

szoba,
- börtönlátogatás,
-  előadás a szexuális 

úton terjedő nemi 
betegségekről,

- ügyészségi előadás,
- színházlátogatás,
-  előadás a közösségi 

média hatásairól,
-  a Magyar Vöröskereszt 

életmentő előadása,
- érzékenyítés,
-  magyar fiatalok által 

létrehozott vállalkozások 
bemutatása, amelyek 
nemzetközi sikereket 
értek el.

ÚJ LELKIPÁSZTOR AZ ALSÓVÁROSI 
REFORMÁTUS TEMPLOMBAN



Átmenetileg rendeződni látszik a sorsa annak a kétgyermekes családnak, akiknek szeptember vé-
géig kellett volna elhagyniuk Hunyadi utcai, lakhatásra alkalmatlan önkormányzati bérlakásukat. 
Ledniczkyék egyelőre maradhatnak, mindaddig, amíg a Miskolc Holding a családdal közösen meg 
nem találja a megoldást.

A család 13 éve lakik a Hu-
nyadi utcai épületben, rendesen 
fizették a bérleti díjat és a rezsit. 
Határozott idejű bérleti szerző-
désük azonban idén július vé-
gén lejárt, így a lakástörvény ér-
telmében a bérleti jogviszonyuk 
megszűnt. A Holding felszólítot-
ta a bérlőket, hogy szeptember 
30-ig adják át a leromlott állapo-
tú lakást. Ők azonban nem tud-
nak hová menni, így már a kila-
koltatás fenyegette őket. 

– Nem kértem ingyenlakást, 
csak ami jár. Ugyanúgy fize-
tem tovább a lakbért, a rezsit – 
mondta el lapunknak Ledniczky 
Miklósné, hozzátéve: a férjének 
állandó munkahelye van, ő pe-
dig alkalmi munkákból kap fi-
zetést. – A lényeg, hogy ne ke-
rüljünk az utcára a gyerekekkel.

– Pénteken voltam a Holding-
ban, felhívtak, kiadták a papíro-

kat arról, hogy nincs rendezetlen 
közüzemi tartozásunk – folytat-
ta az asszony. – Kérték azt is, je-
lezzük feléjük, a város melyik 
részébe szeretnénk költözni. Mi 

úgy vagyunk vele, hogy ha lehet, 
maradnánk a közelben. A 8 éves 
fiunk és a 6 éves kislányunk is itt 
jár iskolába, illetve óvodába, a 
munkahely is közel van. Szóval 

maradnánk a környéken – tette 
hozzá. 

Nos, úgy tűnik, egyelőre ren-
deződik a család lakhatási hely-
zete. A városháza sajtóosztályá-
tól kapott tájékoztatás szerint a 
Ledniczky család nem időben 
kapta meg az ingatan elhagyá-
sára felszólító határozatot, ezért 
a Miskolc Holding Ingatlangaz-
dálkodási Igazgatósága – kivé-
teles méltányosságból – engedé-
lyezte, hogy a család átmenetileg 
a lakásban maradhasson; mind-
addig, amíg lakhatási helyze-
tüket nem rendezik. A Miskolc 
Holding a családdal közösen ke-
resi a megoldást.

– Úgy érzem, a legnehezebb 
időszakot átvészeltük, most 
már ismét tudok bízni, re-
ménykedni – fogalmazott Ju-
dit, aki köszönetét fejezte ki 
mindazoknak, akik segítették, 
támogatták őket az elmúlt he-
tekben, hónapokban. Hozzá-
tette: mindig együttműködtek 
a Holdinggal, semmi elmara-
dásuk nincs, becsületesen fi-
zettek mindent. Amennyire 
anyagi helyzetük engedte, ja-
vítgatták is a házat, de az any-
nyira leromlott már, hogy pél-
dául bent festeni sem lehet a 
falat. „Ezen már nem lehet se-
gíteni”, teszi hozzá Judit.

A Miskolc Holdinggal közösen keresik a megoldást
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 „Ez egy olyan tégla a há-
tizsákomban, amiről min-
denki tud és a súlyát min-
denki érzi” – mondta a nyolc 
évvel ezelőtti, általa okozott 
közlekedési balesetről Stohl 
András. A Jászai Mari-díjas 
magyar színművész meg van 
arról győződve, hogy tudunk 
a hibáinkból tanulni, ezt vi-
szont akarnunk is kell. Stohl 
Andrással a Bűnmegelőzési 
Szabadegyetem első előadása 
előtt beszélgettünk a Miskolci 
Egyetemen. 

– „Küzdelmek a sztárság, a 
szenvedélyek, a magánélet kör-
forgásában” – ez a címe az előa-
dásának.  Stohl Andrásnak ma-
napság mivel kell leginkább 
megküzdenie?

– Nehéz időszak, főleg fiata-
lon, amikor valakiből hirtelen 
sztár lesz, mindenki autogra-
mot kér tőle, nem tud elmenni 
úgy bulizni, hogy ne akarjanak 
vele közös fotót. Erre fel kelle-
ne készíteni az embereket, mert 
könnyű eltévedni. Nem feltétle-
nül kell mindenkinek megjárnia 
azt az utat, amit megjártam – és 
nem is kell mindenkinek meg-

járnia. Szerencsés vagyok, mert 
van egy erős társam, aki ponto-
san tudja, mi a fontos az életben 
és amiket most már így, ilyen 

idősen felfog és elfogad az em-
ber a helyes útnak. De ez nem 
mindig volt így, ehhez meg kell 
érni, nincs mese. 

– Az önnel készült interjúkat 
olvasva hol „rosszfiúként” beszél 
magáról, hol pedig egy érzékeny 
lelkű, figyelmes férfi képe rajzoló-
dik ki előttünk.

– Az ember összetett jellem, 
senki nem lehet csupán angyal, 

mint ahogy ördög sem. A „rosz-
szfiút” inkább a vagányságra 
szoktam érteni, arra, amikor fe-
lelőtlenebb voltam és nem gon-

doltam a következményekre. 
Ennek ellenére elmondhatom, 
hogy fiatalabb koromban álta-
lában szerencsés voltam. Sok 
mindenen átlendültem, sok 
olyan dolog ütött be jól, ami si-

kerülhetett volna sokkal rosz-
szabbul is.

– Ön szerint hogyan lehet lelki-
leg feldolgozni egy esetleges rossz 
cselekedetünket és továbblépni? 

– Elsőként – ezt nagyon fon-
tosnak tartom – a sértettől kell 
bocsánatot kérni. Hogy az em-
ber meg tud-e bocsátani magá-
nak, vagy sem… Azt a hajnalt, 
amikor a balesetet okoztam, 
biztos, hogy soha nem tudom 
magamnak megbocsátani. Az 
az életem része marad, kitöröl-
hetetlenül. Nagyon sokat segí-
tett, hogy tényleges büntetést 
kaptam érte. Hálás vagyok a 
bírónőnek, hogy nem felfüg-
gesztett börtönbüntetést adott, 
mert akkor nem lennék hite-
les. Senki nem lenne kíváncsi 
rám, azt mondanák, hogy „ezt 
is megúszta”. Így nem mond-
hatják.

– Más irányt vett volna az éle-
te, ha nincs a büntetés?

– Egészen biztos vagyok ben-
ne, hogy, igen. Nem fogadtak 

volna el az emberek; nem lett 
volna ilyen gyors a visszaillesz-
kedés, a hitelesség visszaállítá-
sa. Képzeljük el azt a szituációt, 
hogy felmegyek a színpadra, a 
bűnről és bűnhődésről előa-
dást tartani, úgy, hogy közben 
én magam nem töltöttem le a 
jogos büntetésemet. Egy hitel-
telen ember állna a színpadon, 
így viszont szerintem kétszer 
annyira hiteles tudok lenni, 

mint egy átlagember. Persze 
nem azt mondom, hogy a „hi-
telesség” érdekében mindenki-
nek keresztül kell mennie azon, 
mint nekem, de én ezt már 
úgysem moshatom le magam-
ról. Ez egy olyan tégla a hátizsá-
komban, aminek a súlyát min-
denki érzi.

– Az új célok kitűzése adhat 
plusz erőt az újrakezdéshez?

– Mindenképpen! Nagyon 
nehéz a visszailleszkedés az 
olyan emberek számára, akik-
nek nincs céljuk az életben, 
nincs, ami motiválja őket. Egy-
szer kaptam egy levelet, egy 
vallásos hölgy azt írta, hogy a 
tehetségem nagy adomány, be-
csüljem meg. Embereket tudok 
boldoggá tenni, élményt sze-
rezni számukra. Ez egyfelől le-
hetőség, de teher is, amit vin-
nem kell, nekem ez a dolgom. 
Ez a levél nagyon megérintett, 
az ilyen felelősség komoly erőt 
tud adni a továbbiakra. Sze-
retném, ha a gyermekeim is 
büszkén tudnának rám nézni. 
Meggyőződésem, hogy tudunk 
tanulni – ugyanakkor akar-
nunk is kell tanulni. 

KUJAN ISTVÁN

„AZT A HAJNALT SOHA NEM TUDOM MAGAMNAK MEGBOCSÁTANI”

Stohl András a bűnről és a bűnhődésről 

A napokban nyitották meg a Miskolci Egyetem MENTO-
RIUS Tudás- és Képzőközpont, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitányság, a Harmadik Kor Egyeteme 
Miskolc Alapítvány és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűn-
megelőzési Alapítvány közös szervezésében a Bűnmegelőzési 
Szabadegyetem 15. évadát. A házigazda részéről Jakab Nóra, 
az egyetem oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektor-he-
lyettese méltatta a megyei rendőr-főkapitánysággal hosszú 
évekre visszatekintő, jó együttműködést. A megyei önkor-
mányzat támogatója a rendezvénysorozatnak, a fővédnök Tö-
rök Dezső beszédében rámutatott, a szabadegyetemnek már 
történelme van. Szerencsés az intézmények együttműködése, 
ez egy nagyszerű dolog. A színpadon Pataki Zita televíziós és 
rádiós műsorvezető beszélgetett Stohl Andrással.

Az egyik legismertebb tévészerep: Bordás 
őrnagyként a Tűzvonalban c. sorozatban 

EGYELŐRE MARADHAT A CSALÁD  
A BÉRLAKÁSBAN



A Szlovák Jégkorong Szö-
vetség Fegyelmi Bizott-
sága megküldte hivatalos 
határozatát klubbunknak 
a szeptember 21-én leját-
szott DVTK Jegesmedvék 
– HKM Zvolen mérkőzésen 
történt incidensről. 

A határozatot megvizsgálva 
úgy döntöttünk, hogy élünk 
a fellebbezés lehetőségével – 
tájékoztatott a klub hivatalos 
honlapján a DVTK Jegesmed-
vék vezetősége. – Október 10-
én kaptuk meg a hivatalos ha-
tározatot, amelyben a sajtóban 
is napvilágot látott 7.000 eurós 
büntetés szerepel. A büntetés 
indoklását és annak mértéké-
nek okát megvizsgálva, arra 
jutottunk, hogy véleményünk 
szerint felrónak számunkra 
olyan vétségeket is, amelyeket 
nem követtünk el, ezért min-
denképpen élünk a fellebbe-
zés lehetőségével. Jogászokkal 

egyeztetve küldjük meg észre-
vételeinket a Szlovák Jégko-
rong Szövetség felé, és bízunk 
abban, hogy ha el nem is törlik 
a büntetést, annak mértékén 
csökkenteni fognak. A követ-
kező tárgyalásra várhatóan 
novemberben kerül sor – ír-
ják a közleményben. 

Mint ismert, sokakban fel-
háborodást keltett, hogy a szlo-
vák jégkorongszövetség fegyel-
mi bizottsága csaknem ötször 
akkora összegre (7000 euró-
ra) bírságolta meg a szeptem-

ber 21-ei, miskolci rendbontás 
miatt a DVTK Jegesmedvéket, 
mint a HKM Zvolen (Zólyom) 
együttesét, amelynek a szurko-
lói a botrányt csinálták. Nekik 
mindössze 1500 eurót kell fi-
zetniük. A fegyelmi bizottság 
szerint „a Miskolc a mérkőzés 
rendezőjeként minimalizálhat-
ta volna a következményeket, 
ha korábban reagál a huliga-
nizmusra. A biztonsági szolgá-
lat és a rendezők nem léptek fel 
kellő eréllyel, késlekedtek…” ír-
ták egyebek mellett. 

Mintegy nyolcezer versenyző-
vel, Miskolcon rendezték meg 
az elmúlt hétvégén 2018 utolsó 
Spartan versenyét. A Csa-
nyik-völgyben az ország egyik 
legizgalmasabb pályája épült 
ki, az esemény egész hétvégés 
szórakozási lehetőséget kínált. 

Kriza Ákos polgármester az 
esemény sajtótájékoztatóján 
elmondta, a verseny egy újabb 
olyan nagy rendezvény a város-
ban, ahová tízezres nagyság-
rendben látogatnak el miskol-
ciak, a versenyzők családtagjai 
és más érdeklődők. – Az a 
szándékunk, hogy éves szin-
ten 8-10 olyan nagyrendez-
vényt szervezzünk, amelyek 
több tízezer embert mozgat-
nak meg. Annak külön örülök, 
hogy a nagy sportprogramja-
ink sorát idén a Spartan zárja, 
mert ez egy olyan kuriózum, 
amely világszerte óriási támo-
gató táborral rendelkezik. Új 
színt hoz a város sportéletébe 
– hangoztatta a polgármester. 
Kriza Ákos kiemelte: Miskolc 
sportváros, az itt élők nagyon 

kedvelik a különböző sportá-
gakat, a Spartanra is több mint 
háromszáz miskolci jelentke-
zett. A legjobb helyi versenyzőt 
különdíjjal jutalmazzák.

Miskolcon is egyre népsze-
rűbb a sportág, ezt támasztja 
alá az, hogy itt is alakult már 
Spartan csoport. Páhi Kitti, 
a miskolci Spartan Training 
Group vezetője ismertette, alig 
három hónap alatt megdup-
lázták a kezdeti létszámot, ma 
már közel 40 tagot számlál-
nak. Elsősorban terepen fut-
nak, heti két edzésük van, ami 
nyitott bárki előtt és ingyenes. 
Vannak kezdő, haladó és profi 
szinten lévő tagjaik is. – Nagy 
örömmel fogadtuk a hírt, hogy 
Miskolcon rendeznek Spartan 
versenyt, a csapat már nagyon 
be volt zsongva – fogalmazott 
Páhi Kitti, aki újságírói kérdés-
re annyit még hozzátett, hogy 
a középmezőnybe várják a ver-
senyzőiket.

Október 13-án a „Beastet”, 
vagyis az úgynevezett hosszú 
távú Spartan versenyt ren-
dezték meg. Az indulóknak 

egy kb. 21-25 km-es távot 
kellett megtenniük, a pályát 
természetes és mesterséges 
akadályokkal tarkították. Ok-
tóber 14-én a „Sprint”, vagyis 
a rövidtáv következett, ahol 
5-8 km-es pályán legalább 
húsz akadályt kellett teljesí-
teni.

A versenyből a gyermekek 
sem maradtak ki; mindkét na-
pon négy különböző korosz-
tályban versenghettek a szá-

mukra kialakított pályákon. 
A rendezvény része volt a ha-
zánkban első ízben megrende-

zésre kerülő Hurricane Heat 
is, egy katonai kiképzés-jellegű 
esemény.

Vasárnap reggel Kiss János, 
Miskolc alpolgármestere adta 
át a Spartan-zászlót Nagyka-
nizsa képviselőjének. Ez a te-
lepülés ad majd otthont 2019 
márciusában a következő 
Spartan-megmérettetésnek. 
Kiss János kiemelte, milyen 
sokan ellátogattak Miskolcra a 
Spartan kapcsán – versenyzői-
ként, kísérőként vagy közön-
ségként – s örömét fejezte ki, 
hogy így valamennyire min-
denkinek sikerült megmu-

tatni a várost is. – Miskolcon 
nagy kultusza van a sportnak 
és amikor nagy sportrendez-
vényeket hozunk ide, azt is 
igyekszünk megmutatni, hogy 
nem csak beszélni szeretünk 
a sportról, hanem magunk is 
sportolunk.

Az esemény egész hétvégés 
szórakozási lehetőséget kínált 
a csodás bükki tájon. A ren-
dezvény ideje alatt fergeteges 
hangulat volt, DJ és speaker is 
szórakoztatott. 

Továbbra sem találják a 
Macik a ritmust 

Október 12-én este a Tipsport Liga 11. forduló-
jában a MAC Újbuda csapatát fogadta a DVTK Je-
gesmedvék a Miskolci Jégcsarnokban. A két magyar 
együttes összecsapása a hosszabbításban dőlt el a ven-
dégek javára. (DVTK Jegesmedvék – MAC Újbuda 
2-3) Két nappal később, vasárnap este a HK Nitra ellen lépett jégre hazai pályán a DVTK Jegesmed-
vék csapata. A találkozó első gólját Ziga Pance szerezte, azonban a nyitraiak a második harmadban 
fordítani tudtak, majd egy üres kapus góllal biztosították be győzelmüket. (DVTK Jegesmedvék - 
HK Nitra 1-3). Október 18-án délután az MsHK Žilina otthonában játszott Tipsport Liga mérkő-
zést a DVTK Jegesmedvék. A rengeteg kiállítást hozó találkozón a hazai csapat jobban használta ki 
a lehetőségeit, így megszerezte a három bajnoki pontot. (MsHK Žilina - DVTK Jegesmedvék 4-1).

Egy vereség, aztán hatalmas győzelem 
Hazai pályán fogadta múlt szombaton este a baj-

nokság 3. fordulójában az Aluinvent DVTK csapata a 
fővárosi NKE Csatát. A diósgyőriek remekül kezdtek, 
később azonban megtorpantak, s a fiatal, de nagyon 
lelkes és összeszokott vendégek Lelik Réka vezetésé-
vel maguk javára fordították a mérkőzést, amit egy kis 
szerencsével sikerült is megnyerniük, a rossz napot 
kifogó DVTK ellen. (Aluinvent DVTK - NKE Csata 
64-67) Szerdán este hazai pályán fogadta a bajnokság 
5. fordulójából előrehozott találkozón, az Aluinvent DVTK csapata a PINKK Pécsi 424 együttesét. 
A DVTK itt kárpótolta a szombati vereség miatt csalódott szurkolókat, és végig dominálva, meg-
alázó vereséget mért az ellenfelére. (Aluinvent DVTK – PINKK Pécsi 424 101-60) Forrás: dvtk.eu

Tömegeket vonzott a Spartan Miskolc Beast és Sprint hétvége a Csanyikban
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HÍREK, EREDMÉNYEK Fellebbez a DVTK Jegesmedvék

EZ KEMÉNY VOLT!
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Október 11. és 14. között 
egyszólamú gregorián éne-
kek, többszólamú kórus-
művek, gyülekezeti énekek 
és hangszerekkel kísért da-
rabok csendültek fel Mis-
kolc négy templomában, a 
jubileumát ünneplő Veczán 
Pál Egyházzenei Kórustalál-
kozón.

A találkozót a néhai Veczán 
Pál miskolci evangélikus es-
peres álmodta meg huszonöt 
évvel ezelőtt, mivel ő is Ko-
dály Zoltán gondolatát val-
lotta: „Nem sokat ér, ha ma-
gunkban dalolunk, szebb, ha 
ketten összedalolnak. Aztán 
mind többen, százan, ezren, 
még megszólal a nagy Har-
mónia, amiben mind egyek 
lehetünk”. – Kivételes alkalom 
ez: nem csupán az elmúlt 25 
esztendő miatt, hanem azért 
is, mert a miskolci zenei élet 
legutóbbi negyedszázadának 
egy különleges szeletét mutat-
ja be – emelte ki a találkozó 
megnyitóján Kiss János alpol-
gármester. Mint mondta, ez a 
rendezvénysorozat egy olyan 
gondosan ápolt zenei és kul-
turális hagyomány Miskolcon, 
amelyben ott él a város közös-
sége. Miért fontosak nekünk 
ezek a zenei hagyományok? – 

tette fel a kérdést az alpolgár-
mester. – Mert a zene műve-
lése és hallgatása egyedülálló 
közösségi élmény, olyan össze-
tartó erő, amelyből nemcsak 
a zenei együttesek, zeneka-
rok, énekegyüttesek, különbö-
ző kórusok zeneszerető tagjai 
táplálkoznak, hanem egy má-
sik közösség is: maga a nagy-
betűs Közösség.

A zenei események és az 
együtt éneklés öröme által ko-
vácsolódik össze igazán egy 
kultúrát szerető, tisztelő, tá-
mogató és kedvelő város kö-
zössége. – Az együtt éneklés 
végigkíséri az életünket - han-
goztatta Kiss János. Kiemelte, 
aki egy kórus tagja lesz, töb-
bet kap, mint egy közösséget. 

– Igényességet és együttmű-
ködési képességet is szerez, 
aminek meghatározó hatása 
lesz egész életére. Lehetőséget 

kap, hogy hatással legyen a kö-
rülötte levő világra – emelte 
ki. Tudhatta ezt a kórustalál-
kozót életre hívó Veczán Pál 
evangélikus lelkész is, akinek 
a közösségért végzett munká-
ját Szemere Bertalan közéleti 
díjjal ismerte el Miskolc váro-
sa. - Emlékezzünk rá jó szív-
vel, hiszen ez az egyedülálló 
közösségi zenei esemény gaz-
dagítja Miskolc színvonalas és 
változatos kulturális életét – 
zárta szavait az alpolgármester. 

Balásné Molnár Ildikó, a For-
rás Kamarakórus karnagya 

úgy fogalmazott, a város kó-
rusai jól ismerik egymást, de 
csak nagyon keveset tudnak 
együtt énekelni – ez a négy 

nap viszont lehetőséget biz-
tosít az egymásra figyelésre. 
– Ennél csodálatosabb nincs 
is szerintem, amikor együtt 
szólal meg több korosztály, 
több generáció, hiszen ugyan-
azt éneklik, illetve ugyanaz a 
szív és lélek hatja őket a han-
gok által – hangoztatta. A 
Mindszenti Templomon kívül 
a Belvárosi Evangélikus illet-
ve Református Templomban, 
és a Miskolc-Belvárosi Nagy-
boldogasszony Görögkatoli-
kus Székesegyházban tartottak 
koncerteket.

Csak tavaly mintegy 100 
millió forint értékben támo-
gatott miskolci kulturális 
rendezvényeket, szerveze-
teket a Nemzeti Kulturális 
Alap (NKA) – hangzott el 
azon a hétfői szakmai kon-
ferencián, amit a könyvtári, 
levéltári és múzeumi terület 
közös szervezésében ren-
deztek meg a polgármesteri 
hivatal dísztermében.

Idén 25 éves a Nemzeti Kul-
turális Alap. Ebből az alkalom-
ból 25 napon át 25 eseményt 
rendeznek országszerte, a szak-
mai kollégiumok és helyi part-
nerintézmények szervezésében.

A miskolci Herman Ottó 
Múzeum igazgatója köszön-
tőjében úgy fogalmazott, ma 
„a magyar kultúra finanszí-
rozásának egyik legfontosabb 
intézménye ünnepel”. Tóth Ar-
nold elmondta, a közös prog-
ramot belvárosi sétával és 
bükki kerékpáros túrával már 
a hétvégén megkezdték, hét-
főn pedig szakmai konferen-
ciával és kiállítás-megnyitóval 
ünnepelnek. – A nagy érdek-
lődés is jelzi, hogy az NKA 
és az általa nyújtott források 
fontosak az intézmények szá-
mára. A közgyűjtemények 
összetartása, a szakmai talál-
kozások szempontjából sem 

érdektelen a mai nap – tette 
hozzá az igazgató.

Lőrinczy György, az NKA alel-
nöke arról szólt, hogy az elmúlt 
25 évben mintegy 150 ezer pro-
jektet támogattak és több mint 
170 milliárd forintot fordítot-
tak kulturális programokra. A 
fesztivál lényege, hogy minden 
nap egy-egy kollégiumuk emlé-
kezik meg a jubileumról – most 
az egyik legnagyobb és legfon-
tosabb, a közgyűjteményi kol-
légium kapott bemutatkozási 
lehetőséget. – A múzeumok, a 
levéltárak és a könyvtárak együtt 
szerepelnek. Délután időszaki 
kiállítás nyílik a városháza au-
lájában, itt olvasható egy szlog-
en, ami jól tükrözi meglátásom 
szerint a fesztiválunk üzenetét: 
„értékeket tudatosítunk” – fo-
galmazott az alelnök.

A házigazda miskolci ön-
kormányzat nevében Pfliegler 
Péter köszöntötte a konferen-
cia résztvevőit, vendégeit. Az 
alpolgármester régi ismerős-
ként üdvözölte az NKA kép-
viselőit, fontos partnernek 
nevezte a kulturális alapot, 
ami több, nemzetközi hírű 
városi rendezvényt, kultu-

rális intézményt támogatott 
már. Állandó támogatója a 
város közgyűjteményeinek és 
könyvtárainak.

– Csak tavaly mintegy 100 
millió forint értékben támo-
gattak különböző miskol-
ci kulturális rendezvényeket, 

szervezeteket – ismertette az 
alpolgármester, aki annak a 
véleményének adott hangot, 
hogy Miskolc minden tekin-
tetben az a város, ahol a kul-
túrába is érdemes befektetni, 
mert meglesz az eredménye.

Könyvtárakat újítanak fel 
Miskolcon, bővítik a múzeum 
kiállítóhelyeinek kapacitását, 
s az országos figyelmet kapott 
eredmények között sorolta fel 
az alpolgármester Csontváry 
Az öreg halász című festmé-
nyének restaurálását. Óriási ér-
deklődés övezte a Seuso-kincs 
miskolci kiállítását is, csakúgy, 
mint a Kövesi-gyűjteményt.

Kodály Zoltán születésének 135. évfordulója alkalmá-
ból, a „Kodály 135” programhoz csatlakozva rendezték 
meg nemrégiben a Miskolci Kórusok Találkozóját a Ze-
nepalotában. A hangversenyen öt iskola kórusai rótták 
le tiszteletüket Kodály Zoltán munkássága előtt.

A Fráter György Katolikus 
Gimnázium és Kollégium, 
a Lévay József Református 
Gimnázium, a Fényi Gyula 
Jezsuita Gimnázium, a Faze-
kas Utcai Általános Iskola és 
AMI, valamint az összevont 
Egressy-Erkel Kórus mutat-
kozott be a rendezvényen. 

Regős Zsolt, a Fráter Kórus 
vezetője úgy fogalmazott, ta-
nulmányi szempontból na-
gyon jó ez a találkozó, hiszen 
új műveket és új koncepció-
kat ismerhetnek meg. A gye-
rekeknek is jót tesz, ha látják, 
hogy a többi iskolában ho-
gyan folyik az oktatás, milyen 
műveket és hogyan énekel-
nek más kórusok. Murvainé 
Bodnár Ildikó, az Egressy-Er-
kel összevont kórus vezetője 
kiemelte: ez a program össze-

kovácsolja miskolci iskolák 
énekkarait, hiszen nem sok 
alkalom van arra, hogy így 
találkozzanak egymással. 

– Ezzel a rendezvénnyel 
csatlakozunk a Kodály135 
programhoz, hiszen Ko-
dály Zoltán halálának 50., 
születésének 135. évfordu-
lóját ünnepeljük – mondta 
el Csabay Csilla, a Miskol-
ci Egressy Béni – Erkel Fe-
renc AMI intézményveze-
tője. A találkozó A Magyar 
Zeneiskolák és Művészeti 
Iskolák Szövetsége projekt-
jének a része, amelyet az 
EMMI támogatott, a prog-
ram megrendezésében pe-
dig az Egressy Alapítvány és 
a Miskolci Egyetem Bartók 
Béla Zeneművészeti Intéze-
te működött közre.

„MISKOLC AZ A VÁROS, AHOL ÉRDEMES BEFEKTETNI A KULTÚRÁBA”

Veczán Pál Egyházzenei Kórustalálkozó

Tárlattúra a belvárosban 
A jubileumi programsorozat megnyitója  
a Diósgyőri várban

Értékeket tudatosít a jubileumi programsorozat

Négy nap, négy helyszín,  
több, mint húsz kórus

 „LEGYEN A ZENE 
MINDENKIÉ!” 
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Október 15-23. között a 2-es 
villamos nem közlekedik, az 
1-es villamosok viszont sű-
rűbben járnak. Az Újgyőri 
főtérről induló autóbuszokat 
lehet igénybe venni a Vas-
gyár felé, illetve a Vasgyár-
ból az Újgyőri főtér felé. 
Ezeken a járatokon érvényes 
a villamosbérlet. Október 
24-én az első 2-es villamos a 
Tiszai pályaudvarról 04:30-
kor, a Vasgyárból 04:55-kor 
indul.

Október 20-án, szomba-
ton a Tiszai pályaudvar és a 
Centrum/Szinvapark megál-
lóhely között vágányzár lesz, 
emiatt villamosok helyett 
villamospótló autóbuszok 
közlekednek. Az utolsó, tel-
jes villamospályán közleke-
dő 1-es villamos a Tiszai pá-
lyaudvarról 08:52-kor indul. 
A villamospótló autóbuszt a 
Tiszai pályaudvaron a 31-es 
autóbusz indulóhelyén lehet 
igénybe venni, a Selyemrét, a 
Soltész Nagy Kálmán utca és 

a Centrum/Szinvapark meg-
állóhelyeken pedig a villamos-
megállóban. A vágányzárat 
követően az első 1-es villamos 
a Tiszai pályaudvarról 17:08-
kor indul.

Október 21-én, vasárnap a 
Tiszai pályaudvar – Malom-
szög utca szakaszon vágány-
zár lesz, emiatt villamosok 
helyett villamospótló autóbu-
szok közlekednek. Az utolsó, 
teljes villamospályán közleke-
dő 1-es villamos a Tiszai pá-
lyaudvarról 08:50-kor indul. 
A villamospótló autóbuszt a 
Tiszai pályaudvaron a 31-es 
autóbusz indulóhelyén lehet 
igénybe venni, a Selyemrét és 
a Városház tér között a villa-
mosmegállóban, a Malom-
szög utcán Felső-Majláth irá-
nyába a villamosmegállóban, 
a Tiszai pályaudvar irányába 
pedig a szökőkút mellett ki-
alakított ideiglenes megálló-
helyen. A vágányzárat köve-
tően az első 1-es villamos a 
Tiszai pályaudvarról 17:10-kor 
indul.

Mint arról már hírt adtunk, a 
Miskolctapolcai Strandfürdő 
második helyezést ért el a „He-
lyiek Kedvenc Fürdője 2018” 
kategóriában. Scheitzner Beá-
ta, a strandot üzemeltető Mis-
kolci Turisztikai Kft. ügyveze-
tője a napokban vette át a díjat 
Sánta Tibortól, Az Év Fürdője 
2018 verseny főszervezőjétől.

– Idén úgy döntöttünk, hogy 
mindhárom fürdőnket – a Se-
lyemréti Strandfürdőt, a Mis-
kolctapolca Barlangfürdőt és a 
Miskolctapolcai Strandfürdőt 
– elindítjuk a pályázaton. Utób-
bi a „Helyiek Kedvenc Fürdője” 
kategóriában mérette meg ma-
gát – mondta el Scheitzner Beá-
ta. A fürdő, adottságait tekintve 
a kisebbek kategóriájába sorol-
ható, ezért indították ebben a 
szekció ban.

Remélték, hogy a közönség 
meg van elégedve a fürdő szol-
gáltatásaival. Az ügyvezető sze-
rint a sok befektetett munka, a 

gyönyörű környezet és a ren-
geteg program, valamint az itt 
dolgozók lelkiismeretes mun-
kája hozta meg számukra az el-
ismerést, a fürdőző közönség 

a kategória második legjobb-
jának választotta a Miskolcta-
polcai Strandfürdőt. – Ez nagy 
motivációt jelent számunkra, 
örülünk, hogy a nyári program-
jaink – például a Családi Nap 
vagy a Retró Nap – ilyen nagy 
sikert arattak a közönség köré-
ben. Természetesen a téli idő-
szakban is várjuk vendégeinket 
gyönyörű szauna-világunkkal, 
wellness-részlegünkkel és újult 

erővel indulunk neki a követke-
ző évnek – hangoztatta Scheitz-
ner Beáta.

Sánta Tibor, Az Év Fürdő-
je 2018 verseny főszervezője ar-
ról szólt, hogy 2015 óta minden 
évben hozzávetőleg 200 fürdő 
versenyez Az Év Fürdője sza-
vazáson. – Az indulókat több 
kategóriába osztottuk, hiszen 
vannak köztük országos vagy 
nemzetközi hírű fürdők – ilyen 

például a barlangfürdő – van-
nak, amelyek regionális szinten 
jelentősek és olyanok is, ame-
lyeket csak a helyiek ismernek – 
hangsúlyozta a főszervező. Ezen 
szempontok alapján hozták létre 
Az Év fürdője, Az Év Feltörekvő 
Fürdője, illetve A Helyiek Ked-
venc Fürdője kategóriákat. – A 
szavazók számát tekintve az idei 
volt a legsikeresebb pályázat, hi-
szen több mint 170 ezren adták 
le voksukat Az Év Fürdője web-
oldalán keresztül – mondta még 
el Sánta Tibor, aki szerint a ma-
gyarok körében egyre népsze-
rűbb a fürdőzés, a látogatottsá-
gi számok is ezt mutatják. Az 
országban körülbelül 200 für-
dő van, közülük szinte az összes 
megmérette magát a versenyen.

A helyiek egyik kedvenc fürdője 
lett a Miskolctapolcai Strandfürdő

GYÖNYÖRŰ KÖRNYEZET,  
RENGETEG PROGRAM

Villamos- 
vágányzárak

2018. október 22-én, hétfőn 
az autóbuszok és villamosok 
a szombati menetrend sze-
rint közlekednek. Október 
23-án, kedden az MVK já-
ratain a vasárnapi menet-
rend lesz érvényben. Ezen a 
napon a 44-es és az ingyenes 
áruházi buszjáratok nem 
közlekednek. A menetrend-
ben aláhúzással jelölt 7-es 
és 21-es járatok nem érintik 
majd az Auchan és a LIDL 
áruházat.

Forgalomterelés az ünnepi 
megemlékezések idején

Október 23-án az ünnepi 
megemlékezések miatt 10:45-
től várhatóan 11:30-ig lezárják 
a Zsolcai kaput a Soltész Nagy 
Kálmán utca - Búza tér kö-
zötti szakaszon, ezért az 1-es, 
3-as, 3A-s, 4-es, 7-es és 32-es 
autóbuszok terelt útvonalon 
közlekednek. 

Megemlékezés miatt 19 órá-
tól a Centrum/Szinvapark és a 
Villanyrendőr megállóhelyek 
között a villamosforgalom né-
hány perces leállítására kell 
számítani. Kérik az utasok 
szíves megértését és türelmét.

Bérletpénztárak 
Október 20-án az MVK 

bérletpénztárai a Tiszai pálya-
udvaron: 06:00-21:00 óra kö-
zött, az Uitz Béla utcán 07:00-
14:00 óra között, a Búza téren: 
06:00-19:00 óra között, az 
Avas városközpontban 07:00-
14:00 óra között, az Újgyőri 
főtéren: 07:00-14:00 óra kö-
zött, Felső-Majláthon: 07:00-
14:00 óra között állnak az uta-
sok rendelkezésére.

Október 21-én, 22-én és 23-
án a bérletpénztárak a Tiszai 
pályaudvaron: 06:00-21:00 óra 
között, a Búza téren: 06:00-
19:00 óra között, az Újgyőri 

főtéren: 07:00-14:00 óra között, 
Felső-Majláthon: 07:00-14:00 
óra között lesznek nyitva.

Hétvégi családi jegy,  
turistajegy

2018. október 20–23. között 
a hétvégi családi jegy a hosz-
szú hétvége bármely két nap-
jára megváltható, így a szom-
bat-vasárnap, vasárnap-hétfő 
és hétfő-kedd időszakra is. A 
hétvégi családi jegy az MVK 
Zrt. menetrend szerinti jára-
tain korlátlan számú utazásra 
jogosít a város közigazgatási 
határán belül. Igénybevételé-
re egy vagy két felnőtt és leg-
alább egy, de legfeljebb három 
tizennégy éven aluli gyer-
mek együttesen jogosult. Hat 
éven felüli gyermek esetében 
az utazás magyar diákigazol-
vánnyal együtt érvényes.

Az MVK Zrt. 2018. október 
20–23. között a hosszú hétvé-
gére meghosszabbítja a 3 na-
pos turistajegy érvényességét, 
így azok változatlan ár mellett 
egy nappal tovább érvénye-
sek. Tehát aki ezen a hétvégén 
szombattól, azaz október 20-
ától 3 napos turistajegyet vált, 
4 napig, tehát október 23-án 
éjfélig használhatja korlátlan 
számú utazásra az MVK Zrt. 
menetrend szerinti járatait a 
város közigazgatási határain 
belül.

Ingyenes utazás szurkolói 
jeggyel, bérlettel

2018. október 20-án, szom-
baton 15:00 és 21:00 óra kö-
zött a DVTK – ÚFC mérkőzés 
napján ismét térítésmentesen 
utazhatnak az 1-es autóbu-
szokon és az 1-es villamoson 
az érvényes szurkolói jeggyel 
vagy bérlettel rendelkező Di-
ósgyőr-drukkerek. Hajrá Di-
ósgyőr!

Közlekedési információk  
a hosszú hétvégéreA Szemere kert pihe-

nő park ká alakítása új 
állomásához érkezett, a 
kivitelező október 20-án, 
szombaton megkezdi az 
elöregedett, korhadt és túl 
nagy lombkoronájú fák 
kivágását. 

A 14 darab kivágott fa he-
lyére több mint 8800 évelő 
virágot, 2200 cserjét, illetve 
5 cseresznye- és 5 kőrisfát, 
összesen 11 ezer növényt 
ültetnek. A kisebb lombko-
ronájú fák mellett több fény 
jut a cserje- és az avarszint-
re, így a frissen kiültetett 
növényzet is elegendő fényt 
kap majd. 

A városban kezdetét veszi 
az őszi faültetési, fapótlási 
szezon, ennek során 5400 
darab fát ültetnek ki Mis-
kolc különböző területeire.

„Az én könyvtárbuszom” 
címmel rendezett rajzpályá-
zatot a miskolci II. Rákóczi 
Ferenc Könyvtár, az intéz-
mény a gyermekeket is be 
kívánta vonni a jövőre útjára 
induló könyvtárbusz külse-
jének a megtervezésébe. 

A díjazottak nevét nemrégi-
ben hirdették ki az intézmény-
ben, ahol ki is állították az el-
készült pályaműveket. A busz 
2019. második felétől Bor-
sod megye 27 településére jut 
majd el és legalább másfél órát 
tartózkodik egy-egy megálló-
helyen. Lehet majd könyveket 
kölcsönözni, internetezni és a 
könyvtár egyéb szolgáltatásait 
is igénybe vehetik az olvasók. 
– Igényes programokat, fog-
lalkozásokat is szeretnénk el-
juttatni ezekre a településekre 
– például előadásokat, vetíté-

seket, könyvtármozit –, ilyen-
kor természetesen kitolódik a 
busz ott tartózkodásának ide-

je – mondta el Prokai Margit 
könyvtárigazgató. Azt, hogy 
mely rajzok kerülnek fel a jár-

műre, a könyvtárbusz dizájn-
tervezése során döntik majd el 
az alkotók.

Könyvtárbusz, gyermekrajzokkal!

FOLYTATÓDIK A SZEMERE KERT FELÚJÍTÁSA
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I. ADVENTI KÓRUSVERSENY
Miskolc önkormányzata és a Zenével az Ifjú Tehetségekért 
Alapítvány 2018. november 23. és december 22. között 
rendezi meg az I. Adventi Kórusversenyt, amelyre Miskolcon 
működő kórusok jelentkezhetnek (minősítés és korábbi 
versenyhelyezés nem feltétel). 

A kórusok az alábbi három kategóriában nevezhetnek:  
– általános iskolai kórusok;  
– középiskolai kórusok;  
– felnőtt kórusok. 

A kórusok létszáma: min. 10, maximum 40 fő lehet.  
Műsor: szabadon választott mű, kórusművek, hagyományos 
karácsonyi dalok, feldolgozások (pl. musical, gospel). A műsoridő nem haladhatja meg a 
6-8 percet! Kérik a karnagyokat, kórusvezetőket, hogy a műsorválasztás során az adventi, 
karácsonyi ünnepkörhöz tartozó kórusműveket részesítsék előnyben.

Kíséret: zenei alapra vagy Acapella van lehetőség énekelni (zenekari kíséretet nem tudnak 
fogadni, de amely kórus szeretne, elektromos zongorát hozhat). 

I.  Adventi Kórusverseny – M
iskolc

Hirdetés

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.

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy a Salkaházi  
program keretében,  
októberre meghirdetett 
színházi előadás no-
vember 28-án kerül be-
mutatásra. A részvétel 
regisztrációhoz kötött, 
ennek időpontját a szo-
kásos módon, a Miskol-
ci Naplóban hirdetjük 
majd meg.
Köszönjük a megértésü-
ket!

Tisztelt miskolci 
nyugdíjasok!

Bővebb információ, jelentkezési lap: www.minap.hu

A Civil Összefogás Fórum 
miskolci klubja, együttmű-
ködve az 1956-os Vitézek 
Baráti Társaságával 2018. 
október 25-én 17 órától 
tartja következő rendezvé-
nyét Miskolcon, a Sorskér-
dések-sorozatban, a Tudo-
mány és Technika Házában 
(Görgey Artúr u. 5.).  Az 
előadás témája: Hazafiság a 
művészetben, előadó: Máger 
Ágnes festőművész.

Máger Ágnes napjaink mis-
kolci képzőművészetének legje-
lentősebb alkotója.  Festménye-
ire a könnyed festőiség jellemző. 
Képei miközben hangulatokat 

keltenek, a színek gazdagsága 
varázslatos, álomszerű érzése-
ket ébreszt a nézőben. Szíve-
sen választ egyházi témákat, 
keresve a valóság mögött Isten 
jelenlétét. A festészeten kívül 
díszlet- és jelmeztervezéssel is 
foglalkozott, de szívesen vál-
lalkozik kisplasztikák készíté-
sére, könyvek illusztrálására, 
egész alakos szobrok készítésé-
re is. Fontosak egyházművésze-
ti alkotásai, például Ő festette a 
szendrői templomot, az Ő műve 
a miskolci Ige templomának 
szárnyas oltára is.  „A látomássá 
érlelt látványt fegyelmezett ösz-
szpontosítással formálja képpé”, 
írja róla Losonci Miklós. Máger 

Ágnes hitvallása: „Munkám: a 
festés. Feladatok sora, melye-
ket 'pontosan, szépen' elvégezni 
szakmai tudás, képesség, hit és 
felelősség dolga. A buktatókat 
kibírni, a szép emberi törekvé-
seket táplálni akarom.”

Máger Ágnes emberi tartásá-
ban központi helyen van a csa-
lád, a hit és a haza, a hazasze-
retet. Családja sorsa eleve erre 
predesztinálta, egyéni életpá-
lyája pedig csak erősítette hitét 
ezekben a pillérekben, amelyek 
a CÖF hitvallásának is alap-
jai. Természetes tehát Máger 
Ágnes és a CÖF Klub Miskolc 
egymásra találása. Ő egy biztos 
pont a szervezeti életünkben, 

a szellemiségünk alakításában. 
De, alkotóművészként is biztos 
mecénásunk, két alkalommal 
árvereztük festményét kárpát-
aljai gyűjtésünk keretében, Ő 
készíti jelenleg az ezeréves ha-
táron, Feketebércen november 
12-én avatandó emléktáblánkat. 
Ezzel a táblával egyszerre emlé-
kezünk hazánk több mint ezer 
éves múltjára és nagyságára, va-
lamint a Derenkre elszármazott 
lengyelekre a független Lengyel-
ország 100 éves évfordulóján. 

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc eszményének és 
emlékének ápolását magasztos 
feladatának tartja a CÖF Klub 
Miskolc. A forradalomhoz ve-
zető diktatúra által okozott lelki 
sebeket az elszenvedők életük 
végéig hordozzák, legtöbbször 
magukba fojtva fájdalmukat. 
Az üldözöttek történeteinek 
összegyűjtésével is szeretnénk 
segíteni abban, hogy az ifjú 
generációk számára is ismert-
té váljanak az ’56-hoz veze-
tő diktatúra bűnei.   Ebben az 
évben Máger Ágnes előadásá-
ban emlékezünk 1956 hősei-
re, kitekintve a művészek által 
megfogalmazott, megörökített 
hazafiság felemelő példáira.     

Az előadást megelőzően 
nyitjuk meg a II. CÖF Klub 
Miskolc Napon, gyermekek ál-
tal készített rajzokból összeál-
lított kiállítást, amely 2018 no-
vember végéig tekinthető meg.

DR. LENGYEL ATTILA

Máger Ágnes előadása a CÖF Klub Miskolcban

HAZAFISÁG A MŰVÉSZETBEN A Miskolc Önkormányza-
ta megbízásából eljáró Titán 
Csillag Kft. (3528 Miskolc, 
Kisfaludy u. 3.) kérelmére in-
dult, a Miskolc 40597/19-21 
hrsz.-ú ingatlanon tervezett 
vízilabda aréna létesítése kap-
csán, a területi környezetvé-
delmi hatóság (B.-A.-Z. Me-
gyei Kormányhivatal Miskolci 
Járási Hivatal Környezetvé-
delmi és Természetvédelmi 
Főosztály – 3530 Miskolc, 
Mindszent tér 4.) a folyamat-
ban volt előzetes vizsgálati el-
járást lezárta. 

Határozatában megállapí-
totta, hogy az előzetes vizs-
gálati dokumentációban 
foglaltak megvalósításához 

környezeti hatásvizsgálat le-
folytatása, valamint a tervezett 
vízilabda aréna létesítéséhez a 
környezetvédelmi hatóság ha-
táskörébe tartozó egyéb en-
gedély beszerzése nem szük-
séges.

A határozat teljes szövege 
– előzetes egyeztetést követő-
en – 2018. október 30-ig meg-
tekinthető a B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Miskolc Járá-
si Hivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztá-
lyán (Miskolc, Mindszent tér 
4. sz.), valamint Miskolc Pol-
gármesteri Hivatalának Építé-
si és Környezetvédelmi Osztá-
lyán (Miskolc, Városház tér 8. 
sz.) ügyfélfogadási időben.

2018. október 15-étől, hét-
főtől az ITC székház északi 
oldalán lévő, zöld zónához 
tartozó zúzalékos parkoló ki-
került a város által üzemelte-
tett területek közül. Így múlt 
hétfőtől az itt biztosított vá-

rosi parkolási szolgáltatás is 
megszűnt. Az érvényes zöld 
zónás bérletekkel az ITC 
székház körüli aszfaltozott, 
vagy a közelben, a Tudomány 
és Technika Házánál lévő par-
kolók használata javasolt.

Közérdekű közlemény

Változás a parkolásban

Novák Józsefné önkormányzati képviselő utcafó-
rummal egybekötött krizantém-vásárt tart október 
30-án, kedden, 13:00 – 14:00 óra között Észak-Kili-
ánban, a garázssoron (Szinyei M. u. 15. sz. előtt) 14:30 – 16:00 
óra között Dél-Kiliánban, az Otthon téren (Kempelen Farkas 
u. parkolóban) és 16:30 - 18:00 óra között Diósgyőrben, a Pá-
losok parkjában (Coop Áruház előtt). 

UTCAFÓRUM
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Miskolci Napló14 Hirdetés

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

3527 Miskolc,
Szondi Gy. u. 1.

Nyitva:
hétfő-péntek:
7.00–16.00-ig

SZERVIZBÁZIS
az MVK Zrt. telephelyén

Műszaki vizsgáztatást 
és futómű beállítást is vállalunk 
előzetes bejelentkezéssel!

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

Meghibásodott járművét  
rövid határidővel javítjuk.

POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA
Miskolctól csak 16 kilométerre

www.poroszkai.hu
facebook: Poroszkai Étterem – Pizzéria

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

Apróhirdetés
Szőnyegtisztítás! Hozom-Viszem 
szolgáltatással. Padlósző nyegek 
helyszíni tisztítása, gyors száradá-
si idővel. Szőnyegek egyedi méret-
re szabása, szegése. Tel.: 70/320-
3483, www.tisztitomiskolc.hu
Miskolcon megkímélt, elegáns 
nappali és hálószoba bútor továb-
bá antik szalongarnitúra sürgősen, 
áron alul eladó. Ugyanott olcsó 
szekrénysor asztallal és székekkel 
eladó. Tel.: 46/362-794; 20/229-
8712.
Felvásárlás! Október 22., hétfő 
10-17 között. Miskolc, Pannónia 
Hotel. Tört arany: 6100 Ft-tól. Fa-
zon 9000 Ft/g-tól. Márkás karórák 
(hibásan is). Neves festmények. 
Ezüst tárgyak. Herendi, Zsolnay, 
borostyán ékszerek, pénzérmék: 
70/381-6345.
Ingyenes kezdő és haladó szá-
mítógépes tanfolyam indul hét-
köznap délután Miskolcon! Felső 
korhatár 65 év. Információ, és je-
lentkezés a 06-46/742-485-ös te-
lefonszámon. Hétfőtől péntekig 
10.00-18.00 óráig. Pannon Educa-
tio Kft. E-001594/2017.
Akciós angol és német nyelvtan-
folyam indul, 60 x 45 perces kép-
zés, most csak 45 000 Ft. Az órá-
kat hétköznap délután Miskolcon 
tartjuk. Információ, és jelentke-
zés a 06-46/742-485-ös telefon-
számon. Hétfőtől péntekig 10,00-
18,00 óráig. Pannon Educatio Kft. 
E-001594/2017.

Apróhirdetés
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, be-
mutatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 
9–12 óráig.

Mosolygós segítség a mamának, ha 
tapasztalt anyukától kap segítséget. 

Önkénteseket keres az Otthon Segí-
tünk Alapítvány. Jelentkezni a 30/905-
8113 számon lehet.

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

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

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

Az akció érvényes: 

2018. 10. 20-tól 2018. 11. 02-ig 

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

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

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

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

Air Wick freshmatic készülék,  

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

Tiret lefolyótisztító gél, 1 l 599 Ft

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

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

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

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

Lenor öblítő, duo pack, 2x1360 ml 1399 Ft

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

Perlux folteltávolító, 1 l  449 Ft

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

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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TISZTELT ÜGYFELEINK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás 2018. október 22-én 
(hétfőn) és 23-án (kedden) változatlanul, a megszokott ürítési rend 
szerint történik.

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás nap-
ján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Ügyfélszolgálatok nyitvatartása:
2018. október 22., hétfő   ZÁRVA
2018. október 23., kedd   ZÁRVA

Hulladékudvarok nyitvatartása:
2018. október 22., hétfő   ZÁRVA
2018. október 23., kedd   ZÁRVA

A hulladéknaptárak letöltéséhez és egyéb információkért látogasson 
el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra vagy keresse fel ügyfélszolgá-
latunkat.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583
BMH Nonprofit Kft.

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

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

„Az ember legjobb barátja a könyv – és a kutya” – ezzel a mottóval hirdette meg adománygyűjtő akcióját a II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár, az állatok világnapja alkalmából a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) pártfogoltjai javára. 
Az egyhetes gyűjtés során főként takarókat, állateledeleket, és játékokat vártak, de emellett is minden, a MÁSA munkáját se-
gítő eszközt szívesen fogadtak a Görgey utcai központi épületben és a fiókkönyvtárakban. Egyetlen hét alatt, több mint egy 
kisteherautónyi segítséget kapott a MÁSA a könyvtár dolgozóitól és olvasóitól.                                    FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

Bükkaljai borok
4

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

Eltévedtek a túrázók

Túrázás közben eltévedt férfi és nő hívta fel a Hívásfogadó Köz-
pontot október 15-én délelőtt. A riadt telefonálók többek között el-
mondták, hogy a Tokaji Tv toronyhoz indultak, de útközben eltéved-
tek, nem tudják, merre menjenek, kétségbeestek, kérik a rendőrök 
segítségét. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 
Tevékenység-irányítási Központ ügyeletesei azonnal megkezdték a 
kutatás megszervezését, mozgósították a Szerencsi Rendőrkapitány-
ság munkatársait. A keresés egy órán belül meghozta eredményét, 
megtalálták a megriadt párt, és levitték őket a hegyről. 

Mentőautó karambolozott Hernádkaknál 
Összeütközött egy mentőkocsi és egy személyautó a 37-es főúton, 

Hernádkak közelében október 15-én délután - tájékoztatott a ka-
tasztrófavédelem. A baleset következtében a mentőautó az út menti 
árokba csapódott. A műszaki mentési munkálatokat a szerencsi hi-
vatásos tűzoltók végezték a helyszínen, ahol a beavatkozás idején fél-
pályán haladt a forgalom. A mentőszolgálat munkatársai két embert 
szállítottak kórházba.

Egymilliárd forintos áfacsalás Borsodban
Több mint egymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek az 

az áfacsaló bűnszervezet, amit a napokban fülelt le a NAV Borsod 
megyében. A gyanú szerint egy megyei cégcsoport vezetője bevéte-
lei eltitkolására cégláncolatos bűnszervezetet működtetett. Úgyne-
vezett „bukó” társaságok állították ki a fiktív számlákat, amiket a 
ténylegesen működő cégek a könyvelésükben felhasználták, így áfa-

bevallásaikban a fizetendő 
adó összegét minimális-
ra csökkentették. A látszat 
kedvéért a fiktív számlákon 
feltüntetett összegeket el is 

utalták a számlakibocsátók bankszámláira, majd ezt készpénzben 
felvették. A költségvetésnek okozott kár 1 milliárd 165 millió forint. 
A NAV pénzügyi nyomozói mintegy húsz helyszínen gyűjtöttek bi-
zonyítékokat és zároltak vagyontárgyakat az okozott adóhiány fe-
dezetének biztosítására. Lefoglaltak készpénzt, gépjárműveket, zár 
alá került a gyanúsítottak és érintett cégek ingatlanvagyona, továb-
bá hat érintett gazdasági társaság jegyzett alaptőkéje. Az akció so-
rán biztosított vagyoni érték összesen egymilliárd-huszonötmillió 
forint, ami kis híján azonos a teljes vagyoni hátrány összegével. A 
NAV észak-magyarországi pénzügyi nyomozói négy férfit hallgat-
tak ki gyanúsítottként költségvetési csalás miatt. Tettükért húsz évig 
terjedő szabadságvesztést kaphatnak. 

Lőfegyvereket foglalt le a TEK Miskolcon
Több lőfegyvert foglalt le egy miskolci férfitól a rendőrség, a Terro-

relhárítási Központ műveleti egységével közösen végrehajtott akció-
ban. A beszerzett információk alapján a Miskolci Rendőrkapitány-
ság munkatársai a Terrorelhárítási Központ műveleti egységével 
október 15-én ütöttek rajta a gyanúsítotton, ennek során több, enge-
dély nélkül tartott lőfegyvert, vagy annak utánzatát foglaltak le egy 
miskolci ingatlanban. A Miskolci Rendőrkapitányság lőfegyverrel 
vagy lőszerrel visszaélés bűntett elkövetése ügyében, szakértők be-
vonásával folytat eljárást.

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 - április 20) Semmit ne hagyjon az utolsó 
pillanatra, mert később visszaüthet a dolog. Ha esetleg adódik 
a héten egy kis extra szabadideje, igyekezzen ezt kihasználni, és 

minden felhalmozódott feladatnak a végére járni.

Bika (április 21 - május 20) Nem biztos benne, mi áll bizo-
nyos dolgok hátterében, de tudja, hogy gyorsan megoldást kell 
találnia már az észlelhető tünetekre is, mert ha elhanyagolja, 

később még sok kellemetlensége származhat ebből.

Ikrek (május 21 - június 21) Közös erővel találhat a héten va-
lakivel megoldást egy olyan problémára, amire egyedül már ré-
gen nem sikerült pontot tennie. Ne felejtse el a sikereit is meg-

osztani majd az illetővel, ha eljön ennek az ideje.

Rák (június 22 - július 22) Szeretne biztosra menni, viszont 
vannak olyan helyzetek, amikor nem árt kockáztatni egy kicsit. 
Tegyen fel nyugodtan egy olyan tétet, aminek az elbukásával 

sem veszít olyan sokat, mint amennyit nyerhet.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Valaki kéretlen jó taná-
csokat osztogat, és Önnek kezd már egyre inkább elege lenni a 
dologból. Álljon a sarkára, és merje megmondani a saját véle-

ményét, ne mások miatt aggódjon az üggyel kapcsolatban.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Nem érti, miért akkor 
adja fel valaki a küzdelmet, amikor már elért a célegyenesbe, és 
úgy gondolod, hogy csak egy kis erőfeszítést kellene tennie. Nem 

ismerheti az illető indokait, hagyja, hogy maga döntsön.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Ha összeszedi magát, 
és belehúz a feladatokba, szép sikereket érhet el. Viszont egy 
kis pihenés is nagyon kijárna már Önnek, és úgy gondolja, a hé-

ten erre jó alkalom kínálkozik. Az ön kezében van a döntés.

Skorpió (október 24 - november 22) Szeretné, ha végre le-
zárulna egy kérdés, és nem kellene a későbbiekben emiatt ag-
gódnia, vagy legalább olyan választ kapna, amiből tudja, hogy 

a későbbiekben mire számíthat. Szerezze meg az információkat. 

Nyilas (november 23 - december 21) Nem teljesen biztos 
a dolgában, de ezt másoknak nem mutathatja ki ezen a héten. 
Nagyon kell most figyelnie, hogy megőrizze a magabiztosság 

látszatát, akkor nem veszíti majd el az eddig kialakított előnyét.

Bak (december 22 - január 20) Aggódik valaki miatt, mert 
úgy érzi, hogy az nem a legokosabb döntést hozta meg, viszont 
ne feledje, hogy Ön nem cselekedhet helyette. Mindenki saját 

magért felelős, Önnek is tiszteletben kell ezt tartania.

Vízöntő (január 21 - február 19) Beérik egy ötlete, amit már 
régóta mérlegel magában, és ízlelgeti az ízét, de csak most si-
került elszánnia magát. Tegyen pontot a kérdés végére, és ak-

kor nagyon gyorsan megérkezik majd az eredmény.

Halak (február 20 - március 20) Sikerül lezárnia egy fela-
datot, de közben érzi, hogy már a következő is a sarkon van. 
Még vasárnap sincs sok ideje a pihenésre, cserébe viszont tudja, 

hogy ezen a héten elérhet valamit, ami már régi álma volt.

FORRÓ NYOMON

Idén is várta a közkedvelt könyves vasárnap a mesés akadá-
lyok legyőzésére vállalkozókat és a különböző kézműves tech-
nikák iránt érdeklődőket a II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban. Itt 
hirdették ki az olvasók királynője és királya pályázat eredmé-
nyeit is. Az olvasók királynője címet idén Török Rita, (Vörös-
marty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda) érdemelte 
ki, az olvasók királya pedig Sári Nándor (Miskolci II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola) lett.

Királyi páros

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ 

FELVÉTELE

KÖNYVTÁRI AKCIÓ AZ ÁLLATOKÉRT
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