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ELHUNYT SZERETTEINKRE 
EMLÉKEZTÜNK 

HOVÁ TŰNT AZ MSZP?

?
4.

oldal

 „Gyermekfejjel ezeknek 
a kis fényeknek lettem 
az őrzője. A fény jelenti az 
életet, a feltámadást, az 
örök húsvétot”.  

ÚJABB BERUHÁZÁSSAL 
EMELTÉK A HAJLÉKTALAN- 
ELLÁTÁS SZÍNVONALÁT

Mintegy 70 millió forintból újult meg a Magyar 
Vöröskereszt miskolci, hajléktalanokat gondozó 
központjának időszakos férfi krízishelye. 
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Belpolitikai körkép (4. rész)

Diósgyőr Szurkolók Közössége

„SZÜKSÉG VAN A 2+2 SZÁZALÉKOS TULAJDONRÉSZRE!” 
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Európa jelenéről és jövőjéről 
tartott fórumot kedden, Mis-
kolcon Varga Judit, a Minisz-
terelnökség európai uniós 
kapcsolatokért felelős állam-
titkára.

Az államtitkárt a rendez
vény elején a térség két ország
gyűlési képviselője köszöntöt
te. Csöbör Katalin rámutatott: a 
rendszerváltozáskor azt hittük, 
hozzánk is elér az igazi demok
rácia, a jólét, az igazi független
ség és szabadság. Ma azonban 
megdöbbenve látjuk, hogy a 
függetlenségünket ismét veszély 
fenyegeti. Igaz, most nem szov
jet embert, hanem világpolgárt 
akarnak belőlünk faragni. 

– A magyarok, csakúgy, mint 
1956ban, felemelik a szavukat a 
függetlenségük és szabadságuk 
megőrzéséért. Ezért mindenre 
képesek vagyunk, együtt és kö
zösen kell cselekednünk – han
goztatta Csöbör Katalin.

Hubay György emlékeztetett, 
nagyon fontos választást sike
rült megnyerni áprilisban Mis
kolcon is. Akkor mindenki áté
rezte a választás fontosságát – az 
országgyűlési képviselő ezt kérte 
az előttünk álló európai parla

menti választás kapcsán is. Mint 
mondta, ezúttal is nemzetünk, 
gyermekeink, unokáink sorsa 
forog kockán. 

– Két erő küzd most is egy
mással: a bevándorláspárti 
balliberálisok állnak szemben 
a keresztény gyökerű nemzet
államokkal. Azért kell küz
denünk, hogy a nemzet ér
dekeit képviselő politikusok 
kerüljenek a legfontosabb eu
rópai tisztségekbe – emelte ki 
Hubay György. 

 A miskolci születésű Varga 
Judit az Avasi Gimnáziumban 
érettségizett, majd a Miskol
ci Egyetemen szerzett jogi dip
lomát, csapatkapitánya volt az 
egyetem női kosárlabdacsapa
tának. Mint mondta, maga sem 
gondolta volna gyermekként, 
hogy több év brüsszeli távol
lét után, politikusként tér majd 
vissza Miskolcra. – Ez a város 
számomra az alfa és az omega, 
bárhová is megyek a világban, 
mindenhol elmondom: min
dent Miskolcnak köszönhetek – 
hangoztatta az államtitkár, ki
emelve: a Miskolci Egyetemen 
kiváló jogi képzés folyik, nem 
véletlen, hogy a legjobb főváro
si ügyvédi irodákban itt végzett 
emberek dolgoznak.

 – Magyarország egy külön
leges hely, ezt határozottan val
lom, kilenc, Brüsszelben eltöl
tött év után is – fogalmazott 
Varga Judit. – Most, amikor 
különféle válságtünetekkel néz
hetünk szembe, szerte Európá
ban, minden ilyen tünetre, kór
ismére tudok mondani legalább 
egyegy saját történetet.

A brüsszeli terrortámadások 
után például szabályszerűen 

menekültem haza Nyugatról, 
alig vártam, hogy a szeretteim 
között, biztonságban legyek. 
Egyik pillanatról a másikra bi
zonytalanná vált a világ, úgy 
éreztem, hogy egy cezúrát kelle
ne most már vonni, azonnal cse
lekedni. Ezzel a véleményemmel 

azonban szinte egyedül marad
tam Brüsszelben – mutatott 
rá az államtitkár, megemlít
ve Nyugaton honos „politika
ilag korrekt” beszédmódot, az 
elhallgatásokat, a problémák 
szőnyeg alá söprését.  

– Ekkor döntöttem úgy, 
hogy haza kell jönnöm és in

nen küldeni üzeneteket Eu
rópába. Hogy megismerjenek 
minket és átvegyék azokat a 
válaszokat, amiket mi adunk 
a jelen kor kihívásaira. Most 
ugyanis olyan hibákat követ
het el Európa, amelyek idővel 
visszafordíthatatlan következ
ményekkel járhatnak – fogal

mazott Varga Judit, kiemelve a 
migrációs nyomást.

Mint mondta, örömmel lát
ják viszont, hogy egyre inkább 
a fősodorba kerül a magyar vé
lemény, egyre többen állnak 
ki mellettünk. Türelemre van 
szükség, hogy a többiek is „ide
találjanak”, hiszen KeletEu
rópát még mindig alig akarják 
megérteni. A jogállamiság jel
meze alatt próbálnak minket 
olyan bűnökkel vádolni, amik 
ellen éppen mi küzdöttünk mi 
vérrelverítékkel 1956ban.

– A Sargentinijelentés elfoga
dása csalással történt, ezt tudom 
mondani jogászként is. Na
gyon remélem, hogy egy letű
nő korszak emblematikus képe 
lesz, ahogyan megtapsolták azt, 

amikor Európa saját barátai el
len indított boszorkányüldözést 
– hangoztatta az államtitkár, ki
emelve, hogy a Magyarország 
elleni eljárás egy politikai kon
cepciós vádirat, amelyet már 
korábban megírtak. 

– Egy kapkodó, frusztrált 
NyugatEurópa néz szembe egy 
egyre higgadtabban, éretteb
ben politizáló KeletEurópá
val. Két világnézet áll egymás
sal szemben: a nemzetállami 
eszme és azok, akik nyílt társa
dalmat, mindent egybeolvasz
tó, föderális Európát akarnak. 
Mi hiszünk abban, hogy olyan 
nemzetállamok alkotják az 
Európai Uniót, amelyeket ke
resztény identitásra építettek. S 
természetesen elfér a sokszínű
ség is, de mindig tudtuk, hogy 
kik vagyunk és hová tartunk 
– fogalmazott Varga Judit, aki 
előadását az Alaptörvénybe 
foglalt Nemzeti Hitvallás egy 
passzusának felidézésével zár
ta: „Büszkék vagyunk arra, 
hogy népünk évszázadokon át 
harcokban védte Európát, s te
hetségével, szorgalmával gya
rapította közös értékeit. (…) 
Hisszük, hogy nemzeti kultú
ránk gazdag hozzájárulás az 
európai egység sokszínűségé
hez.”

 „Büszkék vagyunk arra, hogy népünk  
évszázadokon át harcokban védte Európát”

Közélet
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BIZTONSÁG, KULTÚRA, NEMZETI  
ÖNRENDELKEZÉS 

Felújított sportcsarnokot és multifunkciós pályát áldottak 
meg nemrégiben a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollé-
giumban. A rendezvényen ünnepi műsorral emlékeztek meg 
az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről is.

– Mintegy 25 millió forint
ból sikerült felújítani a sport
csarnokot és a pályát, amit a 
társasági adóból, illetve a 30 
százalékos önrészből fedez
tünk. Az önrészt részben jóte
vőinktől kaptuk, részben pedig 
a jezsuita rend biztosította szá
munkra a forrást – mondta el 
az ünnepségen Holczinger Fe-
renc igazgató. 

Mint megtudtuk, az in
tézményben talán nincs is 
olyan gyerek, aki ne sportol
na valamit. Az udvar pedig 
új borításával még használ
hatóbb, biztonságosabb lett 
a test edzéshez. Az új burko
lat mellé az egyik legnépsze
rűbb sportághoz, a kosárlab
dához is korszerű palánkokat 
helyeztek ki. Az új tér, a gim

názium leggyakrabban hasz
nált területe most már akár 
kisebb bajnokságok rendezé
sére is alkalmas lett.

Az intézmény tornacsarno
ka is megújult: új burkolatot 

kapott és a két kisebb terem 
most már könnyen egybe nyit
ható, nagyobb eseményekhez. 
Az ünnepségen részt vettek a 
beruházás kivitelezői és támo
gatói, valamint sokan mások 
azok közül, akik lehetővé tet
ték a sportlétesítmények felújí
tását.

„Kegyelmedet kérjük urunk, 
hogy ezek a megfelelően emelt 

épületek, ez az udvar, ez a csar
nok, a szabadidőt és a szellem 
felüdülését szolgálják” – hang
zott el a diákok egyik ked
venc helyére mondott áldás
ban. Egyikük, Pacsai Cirill úgy 
nyilatkozott, minden nap lejár 
ide, az iskolai szabadideje nagy 
részét az udvaron tölti és ked
venc sportágainak hódol. Lu-
kács Zorka ugyancsak nagyon 
örült a beruházásnak. A magát 

„hiperenergikusként” megha
tározó fiatal hozzátette, sokat 
futkározott eddig is az udva
ron, eztán pedig még többször 
teszi majd itt tiszteletét.

Budai Botond csodásnak ne
vezte az új udvart. Kiemelte, ő 
sokat sportol, és a megújult kö
rülmények most már lehetővé 
teszik, hogy itt az edzéseken 
kívül is folytatni tudja a sport
tevékenységeit. 

ÁLDÁS ÉS EMLÉKEZÉS
Megújultak a közösségi terek a jezsuita gimnáziumban



A napokban tartották a 
„Miskolc Bogáncs utcai 
naperőmű telep létesítése” 
című TOP- projekt nyitó-
rendezvényét a miskolci vá-
rosházán.

Mint elhangzott, 2011 óta 
Miskolc rengeteget tett azért, 
hogy zöld és okos város legyen 
– ebben a történetben most 
egy újabb mérföldkőhöz ér
keztünk: a Bogáncs utcai, 20 
hektáros rekultivált hulladék
lerakó területén naperőművet 
létesít a város.

Vécsi György energetikáért 
és közműszolgáltatásokért fe
lelős polgármesteri biztos ki
emelte: a naperőmű egy újabb 
innovatív projekt a város részé
ről, az itt megtermelt villamos
energiát miskolci szociális és 
kulturális intézményekben – 
mások mellett könyvtárakban, 
idősotthonban, a színházban, a 
Művészetek Házában –, illet
ve a MIVÍZ szennyvíztelepén, 
valamint a polgármesteri hiva
talban használják majd fel.

A naperőmű által termelt 
áram a közcélú villamosener
giahálózaton keresztül jut el az 
intézményekhez, amit azok tel
jes mértékben felhasználnak. 

Így a naperőmű által termelt 
energiamennyiség értékével 
csökkennek az önkormányzat 
költségei – hangsúlyozta a pol
gármesteri biztos.

Vécsi György azt is el
mondta, hogy a beruházás 
eredményeként éves szin

ten 1000 tonnával csökken 
a széndioxidkibocsátás. – 
Ezzel nemcsak a város, de a 
globális környezetvédelmi 
problémák megoldásához is 

hozzájárulunk – mutatott rá. 
– A Bogáncs utcai naperőmű 
3480 monokristályos nap
elempanelből áll, amelyek 
kiemelkedő teljesítményt 
nyújtanak magas cellahő
mérséklet és rossz fényviszo
nyok esetén is.

A miskolci önkormányzat 
2011ben csatlakozott a „Green 
City” mozgalomhoz, amely
nek egyik célkitűzése a szén
dioxidkibocsátás csökkentése 
és a megújuló energiaforrások 
hasznosítása. Az elmúlt évek
ben Miskolc sokat tett azért, 

hogy jobb, élhetőbb, tisztább 
környezetet biztosítson az itt 
élőknek – hangoztatta Pflieg-
ler Péter alpolgármester. Mint 
mondta, ma már 32 ezer mis
kolci lakás távfűtését nagy
részt megújuló, geotermikus 
energiával biztosítják. Új CNG 
buszok és új villamos flotta 
biztosítja a környezetbarát kö
zösségi közlekedést, emellett 
több intézményénél telepített 
már az önkormányzat ház
tartási méretű napelemes kis
erőműveket.

– Miskolc egyik fontos cél
kitűzése, hogy 2030ra a váro
si intézmények 100 százalék
ban helyben termelt energiát 
használjanak. A Bogáncs utcai 
naperőmű egy újabb lépés e cél 
elérése felé – emelte ki az alpol
gármester. A projekt 100 száza
lékos támogatással, az Európai 
Unió és a Magyar Állam hoz
zájárulásával, az Európai Re
gionális Fejlesztési Alap társfi
nanszírozásával valósul meg. A 
támogatás összege meghaladja 
a bruttó 770 millió forintot.

NAPERŐMŰ ÉPÜL MISKOLCON, A BOGÁNCS UTCÁBAN

Partneri találkozót tartottak szerdán, a „Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Pak-
tum Programja” című projekt keretében a városházán. A rendezvény célja Miskolc ingat-
lanhasznosítási lehetőségeinek, valamint képzési jövőjének bemutatása, továbbá egy képzési 
munkacsoport megalakítása volt. 

Mindezzel azt szeretnék el
érni, hogy a foglalkoztatási 
igényeknek megfelelő képzési 
és foglalkoztatási programok 
valósuljanak meg, a köz és 
gazdasági szféra partnerségé
ben. Pfliegler Péter alpolgár
mester köszöntőjében kiemel
te: Magyarországon közel 4,5 
millió ember dolgozik. – Ha
zánk munkanélküliségi rátá
ja 3,8ra esett vissza, amellyel 
az Európai Unió tagországai 
között az előkelő ötödik he
lyet foglaljuk el. Megyénkben 
35 ezer körül van a munka
nélküliek száma, ami 5,5%
os arányt jelent. Ez ugyan na
gyobb, mint az országos átlag, 
mégis nap, mint nap érezhetik 
a cégvezetők, mennyire nem 
könnyű a jelentkezők közül 
megfelelő képzettségű szak

embert kiválasztani – hangsú
lyozta az alpolgármester.

Pfliegler Péter röviden visz
szatekintett a közel két hete 
rendezett Automotive kiállí
tásra, ahol Miskolc városa 12 
partnerrel vett részt. – Me
gyénkben olyan jelentős au
tóipari cégek vannak jelen, 
amelyek komoly munkaerőt 
szívnak föl. Véleményem sze
rint rendkívül hasznos volt a 
kiállítás, az odalátogató diá
kok is láthatták, mit tud aján
lani a miskolci képzés, felsőfo
kú szakképzés és hogy milyen 
állásajánlatokkal találkozhat
nak térségünkben. Egyebek 
mellett az autóipar területén 
is – hangoztatta az alpolgár
mester. Kiemelte, a kiállításon 
való részvétel ismét ráirányí
totta a figyelmet Miskolcra, 

elősegíti, hogy a dolgozni és 
tanulni vágyók városunkba, 
térségünkbe jöjjenek.

Szélyes Domokos, a Miskolc 
Holding gazdaságfejlesztési, 
ingatlangazdálkodási, beru
házási és műszaki vezérigaz
gatója az ülés témájáról szólt, 
amely az oktatást, képzést, va
lamint a miskolci cégek dolgo
zóinak lakhatási lehetőségeit 
érinti. – Miskolc elkötelezett 
abban a tekintetben, hogy tö
meges munkásszállást a város 
szervezésében nem hozunk 
létre. Minőségi, modern apart
manházakat kívánunk létesí
teni annak érdekében, hogy a 
Miskolcon már jelenlévő cégek 
kulcsemberei, illetve az ideér
kező vállalatok munkaválla
lói részére modern, minőségi 

lakhatást tudjunk biztosítani – 
emelte ki a vezérigazgató.

Pető Orsolya, a Miskolc Hol
ding lakáshasznosítási vezető
je ehhez kapcsolódva elmond
ta, múlt héten 117 modern 
apartmanház kialakításáról 
döntött a városi közgyűlés, a 
Szentpéteri kapu húszeme
letes toronyházban. A ké
sőbbiekben újabb 150 apart
manház felújítását tervezik 
– ezt már a belvárosban.

Sallai László oktatásért fele
lős polgármesteri biztos arról 
szólt, hogy a paktum céljai kö
zött szerepel a munkanélküli
ek visszavezetése a munka vi
lágába, megfelelő munkaerő 
biztosítása a cégek számára, 
ehhez pedig szorosan hozzá
tartozik a képzés is. – A mos
tani munkacsoport mega
lakításával a felnőttképzést 
is megpróbáljuk új alapokra 
helyezni. Nagyon fontos kér

dés, hogy milyen képzéseket, 
milyen célcsoportok számára 
biztosítunk és hogyan tudjuk 
ezt bekapcsolni az élethosszig 
tartó tanulásba – nyilatkozta a 
polgármesteri biztos. Hozzá
fűzte, általában, miután a fel
nőttek egy iskolát befejeznek, 
utána már kevés lehetőségük 
nyílik, hogy valami új tudást 
is szerezzenek. Erre szeretné
nek nagyobb teret biztosítani.

– A vállalati igényeknek, 
munkaerőpiaci kihívások
nak megfelelő képzések sok
kal rövidebb és célratörőbb 
struktúrákat igényelnek, mint 
amilyenek a jogszabályban 
biztosítva vannak. A vállalati 
igényekhez igazodó oktatási 
rendszer nélkül viszont nehéz 
a gazdaságfejlesztés. A város 
célkitűzése pedig a folyama
tos gazdasági fejlődés, vala
mint az, hogy a miskolci pol
gárok mind a szakmai, mind a 
magánéletükben megtalálják 
azokat a lehetőségeket, ame
lyeknek köszönhetően Mis
kolcon maradnak, illetve, ha 
már elmentek, visszatérnek 
ide – hangsúlyozta a polgár
mesteri biztos.

Foglalkoztatási igények térségünkben, képzési 
munkacsoport létrehozása

PAKTUMSZERVEZETI ÜLÉS  
A VÁROSHÁZÁN
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Egy újabb innovatív projekt a város részéről 



Az egyre jobban leszállóág-
ba kerülő MSZP mostanság 
nem valami sokat mutat a 
belső frakciózgatáson kívül, 
ezért a jelenét elemezni sem 
valami egyszerű. A múltja 
viszont annál kalandosabb. 

A Magyar Szocialista Párt a 
rendszerváltozás nagy felad-
ványaként indult. Múltjából 
adódóan se kiköpni se lenyelni 
nem volt egyszerű. Megújulásra 
képtelen politikája megalaku-
lásától kezdve szinte kizárólag 
a kacsintgatós, kádári nosztal-
giára, illetve az egykor, nyolc-
százezer pártag jelentette tár-
sadalmi beágyazottságra épült.  
Sorsa gyakorlatilag borítékol-
ható volt, a realistább elemzők 
között, csupán abban volt né-
zeteltérés, hogy szétesése mi-
lyen időintervallumban, és mi-
lyen módon fog bekövetkezni. 

Ilyen időtávlatból már (vagy 
még) nem igazán célszerű ítél-
kezni a rendszerváltás mikéntje 
fölött – mint ahogy azt boncol-
gatni sem, lehetett volna-e eset-
leg másképp csinálni. Annál is 
inkább, mert a folyamat előké-
szítése, s leginkább a gazdasági 
hatalom átmentése már jóval 
korábban, gyakorlatilag a ’70-
es évek végén elkezdődött. Az 
Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltárának kutató-
ja, Borvendég Zsuzsanna nem-
régiben megjelent könyvében 
feltárta, hogy a szocialista vál-
lalatok vezetői milyen módsze-
rekkel mentették külföldi szám-
lákra már évtizedekkel előre az 
államtól lenyúlt pénzeket.

Hová lett a pénz?
Az „impexek” kora című kö-

tet szerzője leírja, hogyan fo-
nódott össze a 70-es, 80-as 
években a magyar külkereske-
delem a titkosszolgálatok mű-
ködésével. Belügyi jelentéseken 
keresztül mutatja be, hogy a 
szocialista nagyvállalatok veze-
tőinek tudása már a 70-es évek-
ben is bármelyik kapitalistáéval 
vetekedett, ha strómancégekről 
vagy offshore számlákról volt 
szó. Tényszerűen nem igaz az a 
máig széles körben terjesztett, 
baloldali propaganda, hogy a 
kádári időkben felvett, nyuga-
ti kölcsönökből lakótelepek és 
gyárak épültek. Ezeket a ma-
gyar emberek építették fel, ak-
kor, amikor még szó sem volt 
nyugati kölcsönökről. Az idő-
szak egyik legfőbb gazdasági 
irányítója, Fekete János és tár-
sai által intézett nyugati dollár-
milliárdok nagy részével bizony 
az elvtársak szaladtak el. (Mint 
ismert, Gyurcsány Ferenc ak-
kori miniszterelnök javaslatá-
ra Fekete János 2006. március 
15-e alkalmából magas állami 
kitüntetésben részesült – Só-
lyom László köztársasági elnök 
viszont az elismerés átadásánál 
nem fogott vele kezet)

Hogy milyen szerepük volt 
ezeknek az ellopott vagyonok-
nak a privatizációban, arra in-
kább csak következtetni lehet, 
mint ahogy arra is, hány, még a 
kádári titkosszolgálat által egy-
koron beépített újságíró van a 
mai napig is véleményformá-
ló pozíciókban, a nyugati saj-
tóban. 

Nem volt hiány beépített 
ügynökökben, a titkosszolgálat 
által létrehozott kamu-formá-
ciókból a rendszerváltás haj-
nalán gombamód szaporodó 
pártocskáknál sem – mindez 
egyetlen kizárólagos célt szol-
gált: az állampárti elit hatalom-
átmentését. 

Ami sikerült is. Az ilyen mó-
don teljes gazdasági és média-
ellenszélben, szűk mezsgyén 
lavírozó Antall-kormány vi-
szont, amelynek ráadásul még 
az átmenettel járó, népszerűt-
len intézkedéseket is le kellett 
vezényelnie, gyakorlatilag ön-
gyilkos „kamikaze-létre” volt 

ítélve. Maga Antall is tisztában 
volt vele, hogy a rendszerváltás 
kormányának teljesíthetetlen 
küldetés jutott osztályrészül: 
nem lett – nem is lehetett pár 
év alatt nyugati életszínvonal. 
Lett viszont szükségszerű gaz-
dasági szerkezet-átalakítás, ez-
zel járó munkanélküliség, jó 
ideje nem tapasztalt, egziszten-
ciális bizonytalanság. 

Vissza a hatalomba
Az Antall-kormány rutin-

talan és túlságosan jóhiszemű 
volt ahhoz, (tán lehetősége sem 
nagyon volt rá) hogy a roppant 
ellenszélben kiépítse a saját 
gazdasági és médiabirodalmát. 
Horn Gyuláéknak még külö-
nösebb erőfeszítésekre sem 
volt szükségük ahhoz, hogy a 
kádári-nosztalgia kacsintgatós 
letétreményeseiként, 1994-ben 
kényelmesen visszagaloppoz-
zanak a hatalomba. (A mellé-
jük rendelt SZDSZ-el)

A véres, ’56-os megtorlá-
sokban gyökerező, pár évtized 
alatt teljes gazdasági katasztró-
fát előidéző MSZMP-nek egy 
névváltoztatás elég volt ah-
hoz, hogy diktatórikus állam-
pártból, nagyon demokratikus, 
progresszív erővé avan zsáljon. 
Amely tulajdonképpen sa-
ját maga ellen csinálta meg a 
rendszerváltást (mondjuk, eb-
ben van valami). Rövid időn 
belül már a nyugati mérvadó 
antifasiszta körökben is sza-
lonképtelennek lett bélyegez-
ve, aki csak emlékeztetni mert 
az MSZP állampárti múltjára. 

Hogy a rendszerváltozás óta 
háromszor kormányra tudtak 
kerülni, annak oka valahol egy 
Stockholm-szindrómás tár-
sadalom önigazolási kénysze-
rében is keresendő. A magyar 
társadalomnak fel kell(ett) va-
lahogy dolgoznia az abban a 
diktatúrában töltött évtizede-
ket, amely ellen 1956-ban egy 
emberként kelt fel - a min-
dennapos kis megalkuvásokat. 

Ezt lovagolta meg sikeresen az 
MSZP, ameddig lehetetett, a 
2000-res évek közepére azon-
ban elfogyott a muníció. Meg-
változott a társadalmi, politi-
kai közeg, új generációk nőttek 
bele a közéletbe, a nyitott hatá-
rok, az információáramlás tel-
jesen új szeleket hoztak. 

Nem kicsit, nagyon
A 2000-res évek közepén, 

Gyurcsány Ferenc hadrend-
be állításával tulajdonképpen 
19-re húztak lapot, de akkori-
ban már nem nagyon volt más 
választás. Muszáj volt valami 
megújulást mutatni, neki pe-

dig korábban voltak ötletei a 
pártapparátus rozsdásan csi-
korgó kerekeinek a megola-
jozására („köteles-beszéd”, 23 
millió román munkavállalóval 
való riogatás, stb.). 

A 2006-os választások meg 
is lettek valahogy, az ország 
helyzete azonban a gátlástalan 
kommunikáció ellenére, egy 
fokkal sem lett rózsásabb, ami-
vel az őszödi beszédben szem-
besülhetett a társadalom. Pon-
tosan, tételesen, majdhogynem 
rímekbe szedve. („Nincsen sok 
választás. Azért nincs, mert 
elk.rtuk. Nem kicsit, nagyon. 
(...) Nyilvánvalóan végigha-

zudtuk az utolsó másfél-két 
évet. Teljesen világos volt, hogy 
amit mondunk, az nem igaz. 
(...) És közben egyébként nem 
csináltunk semmit négy évig. 
Semmit! Nem tudtok monda-
ni, az elmúlt négy évből olyan 
jelentős kormányzati intézke-
dést, amelyre büszkék lehe-
tünk azon túl, hogy a sz.rból 
visszahoztuk a kormányzást a 
végén. Ha el kell számolni az 
országnak, hogy mit csinál-
tunk négy év alatt, akkor mit 
mondunk?") Stb.

Gyurcsánynak olyannyira 
sikerült megújítani a pártját, 
hogy tulajdonképpen megad-
ta neki a kegyelemdöfést. A 
hazai balliberális oldal 2010-
es, történelmi veresége után 
az MSZP darabokra hullott, 
pártszervezetét, és támogatói 

bázisát tekintve is. A romokon 
vegetáló törpe-pártok nem is 
annyira számszerűleg vittek el 
sok választót – karakterben, 
mondanivalóban idéztek elő 
teljes káoszt azon az oldalon.

Megkezdődött a felszá-
molás?

Az a baloldal, amely igazá-
ból soha nem nézett szembe 
a múltjával, s a rendszerválto-
záskor gondolkodás nélkül át-
igazolt a Szovjetuniótól a Nyu-
gat védőszárnyai alá, teljesen 
elveszítette a lába alól a talajt, 
már csak a feltétel nélküli loja-
litás maradt a Nyugat, a Nagy 
Testvérek iránt. A magyar tár-
sadalom számára igazából 
nincs mondanivalójuk, nincs 
jövőképük (honnan is lenne?) 
s ez az MSZP-nél látható talán 
a legélesebben, amely kolonc-
ként cipeli magával a múltját. 
Tulajdonképpen akkor hal-
latnak magukról markánsab-
ban, amikor kiszivárog valami 
a belső harcokból, az viszont 
látható, hogy igazából ma is a 
párt „nagy öregjei” (Lendvai Il-
dikó, Kovács László, stb.) szab-
ják meg az irányvonalat.  

Maga az MSZP „brand” 
persze még mindig hoz pár 
százezernyi szavazót, a tá-
bor azonban egyre zsugoro-
dik, egyre többször merül fel, 
hogy a pártelnökké választott, 
mérsékelten karakteres, Tóth 
Bertalannak tulajdonképpen 
a felszámoló-biztosi szerepet 
szánták. 

Ugyanez képeződik le kicsi-
ben Miskolcon is, amely vala-
mikor baloldali fellegvárnak 
számított, ma azonban már ko-
rántsem az – amit képtelenek 
tudomásul venni. Az utóbbi idő-
szak legláthatóbb MSZP-s kez-
deményezése helyben az volt, 
amikor a többi baloldali párttal 
„meg akarták menteni” az ifihá-
zat a jelenlegi, düledező épület-
ben. Ami lehet egyesek számá-
ra nosztalgia, a város jövője, az 
össztársadalmi érdek, gazdaság, 
munkahelyteremtés stb. szem-
pontjából azonban nem tűnik 
különösebben jelentősnek. 

Varga László cáfolta, hogy 
passzív lenne

A helyi MSZP-s vezetők-
től azt kérdeztük, nem ér-
zik-e visszásnak, a választóik 
elárulásának azt a fajta pasz-
szivitást, amit országosan és 
helyben mutatnak, hiszen a 
közgyűlés munkájában is alig 
vesznek részt. Varga László or-
szággyűlési képviselő cáfolta, 
hogy passzív lenne. – A koráb-
bi évekhez hasonlóan a térség 
kormánypárti képviselőinél 
jóval több –a ciklusban eddig 
összesen majd száz- felszóla-
lásom és indítványom volt. El-
sősorban a demokrácia helyre-

állítását, a térség fejlesztését, az 
itt élők boldogulását célozzák 
javaslataim. Sajnálom, hogy 
ezeket sorra elutasítják az itte-
ni fideszesek is. Nemet mond-
tak a miskolci útfelújításra, il-
letve a panelházak felújítására 
javasolt források kapcsán is - 
nyilatkozta Varga László,  aki 

a pártszervezet tekintetében is 
jóval optimistább az elemzők-
nél. Azt mondta, minden mér-
tékadó kutatásban az MSZP 
a demokratikus ellenzék leg-
erősebb pártja, a választás óta 
rendezték a soraikat, egysége-
sebbé váltak, mint a korábbi 
években. - Szövetségeseinkkel 
haladó, patrióta, demokrata al-
ternatívát akarunk kínálni az 
ország előtt álló kihívásokra. A 
közszolgálati média helyben és 
országosan is leginkább a kor-
mánypártok szócsöve lett, az 
ellenzék lejáratására törekszik 
valódi közszolgálatiság helyett. 
Így a közösségi médiában, sze-
mélyesen és aktivistáinkon ke-
resztül juttatjuk el üzeneteinket 
az emberekhez – fogalmazott. - 
Együttműködésen alapuló el-
lenzéki alternatívára, hiteles 
szereplőkre van szükség. A kö-
zös megoldások híve vagyok. 
Azt várom, hogy erősödni fo-
gunk, az EP választáson a leg-
erősebb ellenzéki pártként fo-
gunk szerepelni – tette hozzá. 

Simon Gábornak, az MSZP 
miskolci elnökének ugyancsak 
feltettük a kérdést, nem érzik-e 
visszásnak, hogy a tiszteletdí-
jért cserébe, alig-alig végeznek 
látható munkát a közgyűlés-
ben is. - A Miskolci Közgyű-
lés munkáját törvényekkel és 
határozati javaslatokkal telje-
sen kiüresítették. Hatásköröket 
vettek el az oktatás, egészség-
ügy, hatósági téren, így a tény-
leges cselekvést csak látszat-
ban és PR akciókban tartják 
fenn. 2013, a jelenlegi fejlesz-
tési ciklus óta, egy kapavágást 
sem csináltak, ehhez mi nem 
asszisztálhatunk – válaszol-
ta a szocialista politikus, aki 
hazugsággyárnak minősítet-
te lapunkat, és azt mondta, ők 
közvetlenül a támogatóikkal és 
szimpatizánsaikkal beszélnek, 
mivel mi nem adunk hírt a te-
vékenységükről, holott több 
mint 35%-os támogatást értek 
el az önkormányzati választá-

son. Mindezeket követően Si-
mon Gábor leszögezte, hogy 
„a szocialista képviselők elsőd-
leges feladata nem a támadás, 
hanem a szolgálat”. (Még sze-
rencse – a szerk.) - Szolgáljuk 
a várost és szimpatizánsainkat, 
napi ügyeket oldunk meg és 
karolunk fel. Emellett termé-
szetesen olyan fontos kérdé-
sekkel is foglalkozunk, mint 
az Európai Ügyészséghez csat-
lakozás aláírásgyűjtése, hogy a 
miskolciak pénzének ellopását 
megakadályozzuk – fogalma-
zott Simon Gábor, kiemelve, 
jövőre mindent el fognak kö-
vetni – akár nyitott együttmű-
ködés keretében – hogy levált-
sák a jelenlegi városvezetést és 
olyan irányítás legyen Miskol-
con, „ahol markánsan megje-
lennek a baloldali értékek és a 
gyűlölet helyett ismét a szoli-
daritásé a főszerep”.

Együtt a Jobbikkal?
Hát igen, a „nyitott együtt-

működés”. Az MSZP-s politi-
kus nem részletezte, pontosan 
mit ér ez alatt, tény azonban: 

Miskolcon került sor arra az 
ideológiai katyvaszba fordu-
ló, politikatörténeti pillanatra, 
amikor az időközi választáson 
Erdei Sándor (Rokker Zsolt-
ti) mögött egymásra talált az 
MSZP és a Jobbik. Az a Job-
bik, amelyik 2010 után szinte 
valamennyi miskolci közgyű-
lésen a korábbi MSZP-s hata-
lom elszámoltatását követel-
te. Az a kép, amelyiken Erdei 
Sándor mögött ott áll Varga 
László (MSZP) és Jakab Pé-
ter (Jobbik) vélhetően akkorát 
odakent mind a két szavazó-
tábornak, aminek máig belát-
hatatlanok a következményei. 
Időrendben nézve is ezt köve-
tően erősödött meg annyira a 
Jobbikból kilépni akarók ará-
nya, hogy végül mozgalommá 
váltak, az MSZP pedig a Medi-
án szeptemberi felmérésében 
nyolc százalékra zuhant – ak-
kor két százalékkal lemaradva 
az itt tíz százalékon szereplő 
DK mögött. Hann Endréék fel-
méréseit pedig már csak azért 
is érdemes komolyan venni, 
mert az áprilisi, országgyűlési 
választások eredményét is ők 
jósolták meg a legpontosab-
ban. 
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Hová tűnt az MSZP?

Simon Gábor

Varga László
Jakab, Erdei, Varga – együtt, egymásért?  
Ezt talán nem kellett volna.

Tóth Bertalan,  
a felszámolóbiztos?

?



Mintegy 70 millió forintból 
újult meg a Magyar Vörös-
kereszt Baross Gábor utcai 
hajléktalanokat gondozó 
központjának időszakos férfi 
krízishelye. Az átadó ünnep-
ségen elhangzott: az ön-
kormányzat és a társszervei 
újabb lépést tettek afelé, hogy 
valamennyi hajlék nélkül 
élő személy számára szállást 
tudjanak biztosítani.

Az épületrészt – a Magyar 
Állam és az Európai Unió 
társfinanszírozásában – mint-
egy 70 millió forintból újította 
fel a Magyar Vöröskereszt me-
gyei szervezete. Grubert Ro-
land igazgató köszöntőjében el-
mondta, az intézmény összesen 
298 éjszakai férőhelyet biztosít 

krízisidőszakban, november 
1-től a tavasz végéig. A felújított 
két teremben 35 férfi pihenhet, 
rendezett körülmények között. 
Nem történhet meg, hogy va-
laki az utcán marad azért, mert 
nincs számára hely. Mindenkit 
el fognak tudni látni, helyezni.

Miskolc alpolgármestere kö-
szöntőjében úgy fogalmazott, a 
beruházás is mutatja a város és 
a társszervezetek elkötelezett-
ségét a hajléktalanellátás minél 
magasabb színvonalának biz-
tosításában. Kiss János méltatta 
a Magyar Vöröskereszt sokrétű 
tevékenységét, mint mondta: a 
város nagyon sokat köszönhet 
nekik, büszkék az együttmű-
ködésre. Az emberhez méltó 
lakhatás feltételeinek megte-
remtését, a közterület közcélú 

használatának védelmét az ál-
lam és a helyi önkormányzatok 
azzal is segítik, ha megpróbál-
nak valamennyi hajlék nélkül 
élő személy számára szállást 
biztosítani. - Ismét tettünk 
egy lépést ennek a kötelezett-
ségnek a teljesítése érdekében 
– hangsúlyozta. - Az Alaptör-
vény ugyanakkor már azt is ki-
mondja, hogy tilos az életvitel-
szerű, közterületi tartózkodás. 
Egyszerre kell tehát megvaló-
sulnia két szempontnak: segít-
séget, védelmet és hajlékot kell 
nyújtani a szegények, elesettek 
számára, ugyanakkor biztosí-
tani kell a közterületek rendel-
tetésszerű közcélú használatát 
is - emelte ki az alpolgármester.

– Úgy gondolom, akkor já-
runk el helyesen - és Miskolc vá-

rosa ebben elkötelezett - ha szem 
előtt tartjuk a szociális ellátásban 
meglévő felelősségünket, ugyan-
akkor azonban azt is, hogy a köz-
területeinken a közcél érdekében 
fenn kell tartani a rendet – han-
goztatta Kiss János. – Ez eddig 

nem így volt, a közterületeken 
bizony sérültek a közösségi jo-
gok, amikor a magyar jogalkal-
mazás sokáig azt mondta, hogy 
az egyéni jogok korlátlanok. 
Mára azonban eljutottunk oda, 
hogy meg kell teremteni az össz-
hangot az egyéni és a közösségi 
jogok között. Semmilyen egyéni 
jog nem lehet annyira korlátlan, 

szabályozatlan és kiszámíthatat-
lan, hogy sértse a közösség jogait. 
Ez természetesen fordítva is igaz, 
egyszerre kell tehát törekedni a 
szociális és a rendvédelmi fele-
lősségvállalásra. Ez a felújítás is 
segít nekünk abban, hogy a jogok 
között az összhangot meg tudjuk 
teremteni – zárta szavait az alpol-
gármester.

Egyre nagyobb számban keresik fel a hajléktalanok a gondozóközpontot
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Megújult a Baross Gábor utcai  
időszakos férfi krízishely

Mióta életbe lépett az életvitelszerű közterületi tartózkodást 
tiltó törvény, számos frekventált helyszínről eltűntek a hajlékta-
lanok (vagy kisebb számban láthatók) Miskolcon is.  Duberné 
Dunaveczki Éva a gondozóközpont vezetője elmondta, nagyon 
pozitív tapasztalataik vannak. Mintegy 20-22 fő érkezett be az-
óta hozzájuk Miskolc frekventált területeiről. Elsősorban a befo-
gadó szálláshelyeket vették igénybe, ami egyszerűbb, könnyített 
feltételeket jelent. Jól érzik magukat bent, többen közülük azt 
mondták, sajnálják, hogy korábban nem jöttek be – nyilatkozta 
az intézményvezető. 

„Mint nagy kalap borult reám 
a kék ég,/ és hű barátom egy 
akadt: a köd./ Rakott tálak között 
kivert az éhség/ s halálra fáztam 
rőt kályhák előtt.” Volt egy haj-
léktalan ismerősöm, aki részegen 
mindig Francois Villon „Ballada 
a senki fiáról” című versét sza-
valta – mivel pedig gyakorlatilag 
állandóan részeg volt, így meg-
lehetősen sokat foglalkozott eme 
francia, középkori költővel. 

Villon egyébként is mindig 
nagy népszerűségnek örvendett 
intellektuálisabb, csavargó-körök-
ben, mivelhogy – minden zseni-
alitása mellett – maga is az volt. 
(Mármint csavargó) Ami keveset 
tudni lehet róla, az javarészt bíró-
sági ítéletekből származik. 

Tényleg egészen furcsa olda-
lait lehet megismerni az életnek, 
a világlátásnak, ha az ember so-
kat beszélget hajléktalanokkal, s 
– hazai vizekre evezve – arra is 
rájöhetünk, hogy Rejtő Jenő sem 
mindig a fantáziájából merítette 
legendássá vált hősei karakterét. 
Fülig Jimmytől Wagner úrig min-
denkire találhatunk példát az ut-
cán, ahogyan a regénybeli öltöz-
ködésre, párbeszédekre is. (Részlet 
pl. a Piszkos Fredből: „Tavaly Ná-
polyban loptam egy kockás fel-
öltőt, és azóta úgy érzem, hogy 
úrnak születtem. Elhatároztam, 
hogy többé nem dolgozom. - Az-
előtt dolgozott? - Nem. De hiány-
zott az elhatározás!”)

Bizony. A hajléktalan létnek 
is megvannak a szabályai, meg-
van a maga koreográfiája - még 
a humora is. Az viszont bizo-
nyos, hogy ez a spirál segítség nél-
kül csakis lefelé visz. Aki próbálta 
már, az tudja, hogy még család-

ban is könnyen elhagyja magát 
az ember, ha baj éri – akit pedig 
magára hagynak az utcán, az egy 
idő után már nem is nagyon keres 
kapaszkodókat. Egy szociális segí-
tő nyilatkozta a napokban, a tele-
vízióban, hányféle rehabilitációs 
programmal próbálták már a te-
rületükön visszavezetni a hajlék-
talanokat a viszonylag normális 
életbe (Albérlet, munkalehetőség, 

stb.) Az elmúlt 15 év során, az ő 
„praxisában” ez tartósan egyszer 
sem sikerült. 

„..csodálom szinte már a nap-
világot,/ hogy néha még rongyos 
vállamra süt,/ én, ki megjártam 
mind a hat világot,/ megáldva és 
leköpve mindenütt.”

Senki ne mondja azt, hogy az 
utcán élni jó, és hogy az az em-
beri szabadságjogok kiteljesedé-
se, ha ezt a többségi társadalom 
szó nélkül hagyja. Még azon 
balliberálisok se mondják, akik 
politikai céljaik  érdekében most 
éppen a hajléktalanokat pró-
bálják túszul ejteni. S álságo-
san kérik számon a „keresztényi 
szemléletet” azon a kormányon, 
amelyik a hideg idő beálltával 
meleg helyre, emberi körülmé-
nyek közé próbálja vinni azokat, 
akikre amúgy talán a fagyhalál 
várna. Akár törvényi kötelezett-
séggel is, hiszen az ember kerül-
het olyan mentális állapotba, 
amikor már nem képes józanul 
dönteni a saját sorsáról. S itt lép 

be a társadalmi felelősségválla-
lás – magunkért is, értük is. 

Nincs rendjén, ha a város köz-
pontjában, például a Pátria mö-
gött néha úgy kell átszökellni az 
ürülékhalmok között, mint ami-
kor a katonaságnál az akname-
zőn való átkelést gyakoroltuk. 
Nincs rendjén, ha a buszon, vil-
lamoson a pici gyerek esetleg egy 
elhanyagolt, fertőzésekkel küzdő 

hajléktalan után ül le az ülésre, 
fogja meg a kapaszkodót – mert 
ugye a rendszeres tisztálkodás-
ra, orvosi ellenőrzésre való törvé-
nyi előírás liberális szempontból 
ugyancsak az emberi szabadság-
jogok korlátozásának minősül. 
Nincs rendjén, ha a Teremtő kép-
mását a saját vizeletében hagyjuk 
heverni egy keménypapíron, a de-
res őszi időben, és közben annyira 
tiszteljük a szabadságjogait, hogy 
még át is lépünk fölötte, ha esetleg 
útban van a járdán. 

„Fagyott mezőkön birkóztam a 
széllel,/ ruhám csupán egy füge-
falevél,/ mi sem tisztább számom-
ra, mint az éjjel,/ mi sem sötétebb 
nékem, mint a dél.”

Többé-kevésbé megszokhat-
tuk már, hogy az ellenzék a kor-
mány valamennyi intézkedésétől 
automatikusan sikítófrászt kap, 
most viszont még a szokásosnál 
is rosszabbul szerepelnek. Mert 
hogy lehet pl. olyan mantrákat 
komolyan venni, hogy „a kor-
mány most a hajléktalanokat ki-

áltotta ki ellenségnek”. Hát igen, 
biztos. Azért akarja megmenteni 
az életüket. Meg hogy „a hajlék-
talanságot kell megszüntetni”. Jó, 
várjuk a javaslatokat. Tizenkét 
évig volt balliberális kormánya 
az országnak, bizonyára meg-
vannak a módszertanok, a sikeres 
példák, ahogy, amikor ők ezt ma-
radéktalanul megoldották. Vala-
mint a példák is a világból, akár 
a leggazdagabb országokból, ahol 
meg tudták szüntetni a hajlékta-
lanságot. 

Lehetne folytatni, de ez sajnos 
nem vicces, mert ahogy a tole-
ranciabajnokok a hülyeségeiket 
tolják, az most is – ahogy a be-
vándorlásnál – emberi életekkel 
játszik. Lehet, hogy épp az a haj-
léktalan hűl ki a télen valahol, 
vagy fullad meg a füstben, amikor 
melegedni próbál a meggyújtott 
szemétnél, aki bedől nekik, és nem 
megy be az ellátó-központokba. 

Talán 2012-ben történhetett, 
amikor a Vöröskereszt munka-
társaival a Csanyik környékét 
jártuk, hajléktalanok sátrai után 
kutatva, hogy egy korábbi hon-
védségi síházban szóba ereszked-
tünk néhánnyal. Aztán pár hó-
nap múlva jött a hír, hogy leégett 
a faház, és egy ember ott lelte a 
halálát. Valószínűleg melegedni, 
vagy főzni akartak…

„…és valahol az őszi avaron,/ 
egy vén tövisbokor aljában, mely-
re/ csak egy rossz csillag sanda fé-
nye süt:/ maradok egyszer, Fran-
cois Villon, fekve -/ megáldva és 
leköpve mindenütt.”

Jönnek a hideg idők, ne hall-
gassatok senkire, menjetek be a 
szállóra!

SZEPESI SÁNDOR

BALLADA 
A SENKI FIÁRÓL

A SZERKESZTŐTŐL
Változik a 29-es autóbusz 
közlekedése

November 5-én, hétfőn 08:30-tól aszfaltozás miatt az autó-
busz forgalom elől ismét lezárják a Kerpely Antal és Téglagyári 
utcát, emiatt a 29-es autóbusz az Avas kilátó irányába nem érin-
ti a Diósgyőri kórház és a Diósgyőri Ipari Park megállóhelyet.

Az útvonal-és megállóhely-változás november 9-én, pén-
teken üzemkezdettől megszűnik, ekkortól ismét az eredeti 
útvonalán közlekedik a 29-es autóbusz.

Egyirányúsítják a Testvérvárosok 
egyik szakaszát

November 5-étől megváltozik a Testvérvárosok útjának for-
galmi rendje – erről Glatz Katalin, a terület önkormányzati 
képviselője tájékoztatott hétfő délután. Az útszakasz egyirá-
nyúsításával a közlekedést szeretnék biztonságosabbá tenni.

Mint a helyszíni sajtótájékoztatón elhangzott, lakossági 
kérésre egyirányúsítják a Testvérvárosok útjának egyik sza-
kaszát. Mégpedig azért, mert az út jobb oldalát a parkoló au-
tók teljesen elfoglalják, így gyakorlatilag egy sávon tud ha-
ladni a kétirányú forgalom. Ez pedig balesetveszélyes.

– Továbbítottam a lakosság kérését az illetékesek felé, majd 
megtörtént a közlekedésrendészeti átvizsgálás – mondta el 
Glatz Katalin. Megtörtént a hatósági jóváhagyás, így novem-
ber 5-étől a Testvérvárosok útja egyik szakasza egyirányúvá 
válik, s ennek követleztében vélhetően jóval biztonságosabb 
lesz itt a közlekedés. A képviselő arról is tájékoztatta portá-
lunkat, hogy a 38. szám felől a 28. szám felé fog haladni a for-
galom, majd onnantól ismét kétirányúvá válik.

A képviselő elmondta, valamennyi lakásba szórólapot fog 
eljuttatni, hogy mindenki idejében tájékozódhasson a for-
galmi rend változásáról.

KÖZLEKEDÉSI HÍREK



November elején gyakran 
megelevenedik gondolatom-
ban az a régi szép emlék, 
amikor gimnazista korom-
ban mindenszentek estéjén 
az osztállyal közösen kimen-
tünk Esztergom egyik közeli 
temetőjébe. Fölkaptattunk 
az esti félhomályban a kis 
keresztúton a Kálvária ká-
polnához, ahonnan nézve az 
est sötétjében a sok gyertya 
lángja megelevenítette és be-
világította a temetőt. 

A napokban ismét tapasz-
talom, hogy egyre többen 
csokrokkal, koszorúkkal meg-
pakolva sietnek az utcákon. 
Október végén, november ele-
jén ismét megmozdul a város. 
A temetőkben egyre többen 
viszik ki a kegyelet és a sze-
retett virágait, díszítik fel sze-
retteik sírját, gyújtják meg a 
mécseseket és emlékeznek el-
hunyt szeretteikre. Apró gyer-
tyák lángjai adnak sejtelmes 
fényt, így november első esté-
jén minden temetőnek. 

Ma is elevenen élő szép ha-
gyomány, hogy felkeressük 
elhunyt szeretteink sírját és 
megemlékezünk róluk. Megál-

lunk, elidőzünk sírjaik mellett, 
és szeretettel gondolunk rájuk.

Évek, évtizedek múltak el 
azóta, amikor először került 
kezembe egy régi, megsárgult 
fénykép. Ezen a képen talál-
koztam először mosolygó is-
merősök között atyai nagy-
mamám arcvonásaival, akit 
személyesen már nem ismer-
hettem. Születésem előtt köl-
tözött el az élők sorából. Csak 
a sírja emlékeztetett rá, ahová 
gyermekfejjel évről – évre ki-
mentünk.

A síron elhelyezett gyertyák 
imbolygó kis fénye ma is em-
lékeztet rá. Az esti sötétség-
ben megvilágították arcunkat a 

gyertyák fényei. Szüleim elhall-
gattak, láttam, keresztet vetnek 
és csöndesen imádkoznak. Én 
is elcsöndesedtem, figyeltem a 
gyertyák fényeit és vigyáztam 
rájuk, hogy a hideg novemberi 
szél el ne oltsa őket.  

Akkor, gyerekfejjel, ezeknek 
a kis fényeknek lettem az őrző-
je. Ma már többet jelent a fény: 
az életet, a feltámadást, az örök 
húsvétot. 

Kívánom, hogy elhunyt sze-
retteink számára is felragyog-
jon egykor az Örök nagy vilá-
gosság ragyogó fénye.

SZARVAS PÉTER ESPERES,
A SZENT ANNA PLÉBÁNIA 

PLÉBÁNOSA.

Kocsis István halálhírét so-
kan megdöbbenve fogadták. 
Hosszan tartó betegségéről 
nem tudtak, mindenki em-
lékezetében úgy él, mint egy 
életerős, tettrekész ember. 
Megszámlálhatatlan életet 
segített világra. Életútjá-
nak felidézésével rá emlé-
kezünk.

Görömbölyön született 
1940-ben. A Földes Ferenc 
Gimnáziumban érettségizett. 
Középiskolásként eleinte az 
ügyvédi pályával kacérkodott, 

de végül az orvosi mellett 
döntött, és jól döntött, mert 
ahogy egy 1999-es interjúkö-
tetben nyilatkozta: „ez a szak-
ma szépsége sokszínűsége mi-
att tetszik nekem.” „A szülész 
asszisztál a terhesség kivise-
lése [közben], a szülés, egy új 
élet létrejöttében.”

A Debreceni Orvostudo-
mányi Egyetemen szerzett 
orvosi diplomát, 1964-ben. 
Onnan egyenes út vezetett a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kórház szülészeti-nő-
gyógyászati osztályára, ahol 
harminckét éven át, 1996-ig 
dolgozott, 1973-tól adjunk-
tusként, 1982-től másodfőor-
vosként.

Ekkor pályázta meg a szik-
szói II. Rákóczi Ferenc Kór-
ház szülészeti-nőgyógyásza-
ti osztályának osztályvezető 
főorvosi állását, ahol 1997-
ben kezdett. Itt dolgozott 
nyugdíjazásáig. 2002-től a 
MÁV Rendelőintézetben te-
vékenykedett, nyugdíjas or-
vosként.

Egyetemi tanulmányai alatt 
dolgozott az Igazságügyi Or-
vostani Intézetben, ahol díj-
nyertes pályamunkát írt. 
1965-től tagja volt a Magyar 
Nőorvos Társaságnak, egyik 
alapítója a társaság endosco-
pos szekciójának. 1968-ban 
szakvizsgázott, ezt követően 
több iskolában oktatott.

A tudományos munkába 
viszonylag korán bekapcso-
lódott, első önálló közlemé-
nye 1970-ben jelent meg a 
Borsodi Orvosi Szemlében. 
Ugyanekkortól két éven ke-
resztül vett részt a koraszü-
lések okait és megelőzését 
kutató témában. 1977-ben 
Drezdában egy kongresszu-
son is tartott előadást. 1978-
ban szakmai és társadalmi 
munkája elismeréseként „Az 
egészségügy kiváló dolgozója” 
kitüntetésben részesült.

1980-ban egyik szervezője 
volt a beinduló megyei ter-
hesambulanciának. Ugyaneb-
ben az évben három hónap-
ra kinevezték az Ózdi Kórház 

szülészet-nőgyógyászati osz-
tálya vezetőjének is. Mikor 
másodfőorvos lett, tehát 1981-
től a szakmai munkáján kívül 
képzési foglalkoztatást szer-
vezett orvostanhallgatóknak 
és szigorló orvosjelölteknek, 
illetve ellenőrizte is őket. 1984 
után évente több tudományos 
ülést rendeztek az osztályon, 
ezeknek aktív részese és szer-
vezője volt.

Alapító tagja a MAB Peri-
natológiai Szekciójának, ahol 
két kutatási témát is vezetett. 
A megyében a nőgyógyásza-
ti daganatos megbetegedések 
megelőzésével, rákszűrések 
megszervezésével foglalko-
zott. 1986-ban egész Tiszaúj-
városra kiterjedő reprezenta-
tív szűrővizsgálatot végeztek.

1988-ban kinevezték az 
egészségügyi főiskola mis-
kolci tagozatára, ahol öt évig 
tanított. Ezen időszak alatt 
tizenhat tudományos közle-
ménye jelent meg országos 
szaklapokban és nyolcvan-
négy tudományos előadást 

tartott. Továbbképzést végzett 
laparoscopos vizsgálatban, az 
új technológiáról régiónkban 
ő szervezett először tudomá-
nyos ülést 1990-ben. 

Szikszói munkássága alatt 
indították be a lehetőséget az 
együttszülésre és az erre való 
kiscsoportos felkészítést. Ek-
kor vezették be itt is és ter-
jesztették ki a terápiás lapa-
roscopiát.  Későbbi feleségével 
1965-ben ismerkedett meg, 
két év múlva házasodtak ösz-
sze. Két fiuk született, mind-
ketten orvosok lettek. A na-
gyobbik, Kocsis Norbert viszi 
tovább a szülész-nőgyógyász 
szakmát a megyei kórházban.

Kocsis István élete végén 
már négy unokával büszkél-
kedhetett, akik közül a leg-
idősebb, Gergő már orvostan-
hallgató Debrecenben. Igazi 
lokálpatriótának és Istenhívő-
nek tartotta magát. Két fontos 
élettere volt: családja és hiva-
tása. Mindkettőben kiegyen-
súlyozott, boldog emberként 
élt, mert mint családjának 

írta, ezekben megtalálta élete 
értelmét.

Kisebbik fia, Levente úgy 
emlékszik vissza rá, csodála-
tos apa volt. – Amit csak le-
hetett, mindent értünk tett. 
Keveset láttuk, mert sokat 
dolgozott, de ha itthon volt, 
mindig velünk, a fiaival fog-
lalkozott. Melegszívű, őszin-
te és jólelkű ember volt. Soha 
egyetlen rossz szót nem mon-
dott senkiről, minden embert 
el tudott fogadni a problé-
máival együtt. Nem tudtunk 
vele végigmenni az utcán úgy, 
hogy ne állították volna meg 
lépten-nyomon hálálkodva. 
Nem volt kérdés, hogy orvo-
sok leszünk, hiszen belénk 
ivódott az az orvosi szeretet, 
amit adott – mondta el.

Kocsis István október 25-
én hosszan tartó, méltóság-
gal viselt betegsége után het-
vennyolc éves korában hunyt 
el. Templomi megemlékezése 
november 7-én délután 2 óra-
kor lesz a görömbölyi görög-
katolikus templomban.

Finta János és Jánosné (62) 
kereskedelmi eladó, ház-
tartásbeli

Hetente kijövünk a temető-
be, fontos. hogy méltó módon 
ápoljuk elhunytaink nyughe-
lyét. Nagyapánk már harminc 
éve meghalt, mégis mindig 
olyan, mintha velünk lenne, 
mert nagyon sokszor szoktuk 
emlegetni őt otthon. Ez az ün-
nepkör sokaknak sajnos csak 
egy egyszeri fellángolás az év-
ben, pedig nem csak ilyenkor 
kell gondolni a halottainkra. A 
kertünkben mindig van virág, 
szezonálisan éppen azt vágjuk 
le, amelyik nyílik. Ilyenkor be-
vásárolunk a piacon is, de saj-
nos azt tapasztaljuk, hogy ma-
gasak az árak, főleg a díszített 
sírcsokrok kerülnek sokba, 
még az előző évhez képest is. 
Mi inkább szálra veszünk vi-
rágokat - főleg krizantémot, 
ami ilyenkor már nyílik - en-
nek az ára még elfogadható.

Nevelős István és Istvánné 
(69, 65) nyugdíjasok

Az egész családunk a 
Deszka temetőben nyug-
szik, itt vannak a szüleink, a 
nagyszüleink, sokat járunk 
ki, főleg a megemlékezés 
miatt. Számunkra nem az 
a fontos, mennyire vannak 
feldíszítve a sírok. Egész év-
ben nyílik virág a kertben, 
azokkal jövünk, csak ritkán 
veszünk egy-egy csokrot. 

Úgy érzékeljük, tavalyhoz 
képest idén kicsit drágáb-
bak a virágok. Mi ragaszko-
dunk a sárga krizantémhoz, 
mert az fagytűrő. Ha más 
színűt veszünk, sokszor már 
másnapra lehervad, össze-
zsugorodik a szirma. Saj-
nos a fehér sem bírja úgy az 
időjárást, mint a sárga, pe-
dig az jelképezi a tisztasá-
got. Gyertyát a gyerekek mi-
att szoktunk hozni, szeretik 
nézegetni a lángját.

Érsek Ferencné (74)  
nyugdíjas

Már az ünnep előtt kiszok-
tam hozni a virágot. Meg va-
gyok elégedve az áraikkal, 
most vettem vágottat is, fő-
leg a vajszínű, nagy virágokat 
szeretem, 
a m e l y e k 
szép göm-
bölyű lab-
daa lakú-
ak. Most 
cserepeset 
is vettem, 
az is jó ár-
ban volt. Ezekkel díszítem fel 
a sírjainkat, hogy szépek le-
gyenek, mikorra a gyerekek 
hazajönnek Pestről. Nagyon 
szép ilyenkor a temető sötét-
ben, velük jövök ki napnyug-
ta után gyertyát gyújtani. 
Persze nem a sírok díszítése a 
legfontosabb, hanem az, hogy 
a szívünkben hogyan őrizzük 
meg a halottaink emlékét. 
Mi nagyon sokat emlegetjük 
őket máskor is. Visszaidéz-
zük azokat a mondataikat, 
amiken jókat derültünk an-
nak idején. A sírokat egész 
évben látogatom, nemcsak az 
ünnepekkor. 

In memoriam Kocsis István
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Elhunyt Miskolc egyik legkiválóbb szülész-nőgyógyásza

Miskolciak az ünnepről 
„APRÓ GYERTYÁK LÁNGJAI  
ADNAK SEJTELMES FÉNYT,  
MINDEN TEMETŐNEK”

Elhunyt szeretteinkre emlékeztünk

November 4-én, vasárnap, 
17.00 órai kezdettel, a Mis-
kolc Televízió HívőSzó című 
műsorában a görömbölyi 
görögkatolikus templom-
ból közvetítik a 10.30 órakor 
kezdődő szent liturgiát, felvé-
telről. Bemutatja: Galambvá-
ri Péter helynök, parókus.

Kalna Zsolt minorita tar-
tományfőnök és plébános 
november és december hó-

napban egészségi állapota 
miatt szabadságon lesz, ez 
idő alatt Bogdan Adamczyk 
lengyel minorita atya se-
gít ki a minorita templom-
ban, ahol 11-én, vasárnap 
15 órakor a Fráter György 
Katolikus Gimnázium diák-
jainak szentmiséje lesz. Az 
Avas-déli jezsuita templom-
ban november 4-én 16 órától 
mocorgós szentmisét tarta-

nak a kisgyermekes családok 
részére a kápolnában. Egész 
napos szentségimádást tar-
tanak az újdiósgyőri Szent 
Imre templomban november 
5-én, hétfőn. 

A templom búcsúját no-
vember 11-én, vasárnap tart-
ják. A 11 órakor kezdődő 
ünnepi szentmisét és szent-
beszédet Berkes László kano-
nok, plébános tartja.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK



Az I. világháború idején 
pusztító kolerajárványban el-
hunyt katonákra emlékeztek 
hétfőn délután a miskolci ko-
leratemetőben, ahol csaknem 
ezer hősi halott alussza örök 
álmát. A felújított temetőben 
Miskolc város vezetése, vala-
mint a pártok, intézmények 
vezetői, képviselői helyezték 
el a megemlékezés koszorúit, 
a romkápolna lábánál.

A Csorbatelepi-tó felé veze-
tő út melletti temetőben 962 
elhunyt katonát temettek el. 
A területen mintegy 3 ezer 
beteget befogadó katonai ba-
rakk-kórház működött az I. 
világháború idején. Ez a ba-

rakktábor volt a legközelebb 
a galíciai frontvonalhoz, ezért 
ide szállították a betegeket, se-
besülteket. Koleratemetőnek 
az itt élők nevezték el, mivel ez 
a járványos betegség sok áldo-
zatot szedett a katonák között. 
A temető kápolnájának ma-
radványán 2015. november 2-a 
óta tábla is őrzi az itt elesett ka-
tonák emlékét.

Az épületet 1916-ig hasz-
nálták orvosi célokra. Pfliegler 
Imre tábori orvos vezetésével 
54 orvos dolgozott itt, illetve 
több nővér is a Vöröskeresz-
ttől. Áldozatos munkájuknak 
köszönhetően sok katona éle-
tét sikerült megmenteni, vagy 
szenvedéseiket csillapítani.

Az évtizedekig elfeledett te-
mető területét 1992-ben a Mis-
kolci Városszépítő Egyesület 
tette rendbe. Azóta rendszere-
sen gondozzák, november ele-
jén pedig koszorúzással egybe-
kötött megemlékezést tartanak 
itt minden évben, a kolerajár-
ványban meghalt katonák és az 
őket ápoló orvosok tiszteletére. 
A katonatemető helyreállítása 
idén fejeződött be.

A megemlékezésen Pfliegler 
Péter, Miskolc város alpolgár-
mestere köszöntötte elsőként 
a jelenlévőket. – Mérhetetle-
nül jó érzés nekem, mint uno-
kának, hogy évről évre 
megkoszorúzzuk az I. világhá-
borúban elhunytak sírhelyeit 

– hangsúlyozta apai nagyapjá-
ra, Pfliegler Imrére emlékezve, 
aki Miskolc főorvosa, az I. vi-
lágháború idején pedig a Kole-
ra Kórház szervezője volt.  Az 
alpolgármester elmondta, 2-3 
héttel ezelőtt, amikor már ké-

szen volt a katonakórház fel-
újítása, néhány sírnál koszorút 
és virágcsokrot talált, mely őt 
is rendkívül jó érzéssel töltöt-
te el, valamint reményei szerint 
azokat is, akik fentről néznek le 
ránk. Pfliegler Péter kiemelte a 
magyar kormány erőfeszítése-
it, amely fáradtságot és anya-
giakat nem kímélve az egész 
országban lehetővé tette, hogy 
ezek a háborús emlékhelyek 
megújulhassanak, a megemlé-
kezések méltó emlékhelyeivé 
válhassanak.

– Az I. világháború volt az 
emberiség talán első olyan há-
borúja, amely totális háború 
volt: nem kímélte sem a polgá-
ri lakosságot, sem pedig a ka-
tonaságot – ezt már Somorjai 

Lehel Herman Ottó díjas tör-
ténész mondta beszédében. 
Hozzátette, a barakk-kórházak 
rendszeréhez 14 magyar város 
tartozott, melyek közül a mis-
kolci kórház volt a legnagyobb: 
54 orvos és több mint 200 ápo-
lónő dolgozott benne. A kápol-
nát 1915. november 2-án szen-
telték fel, ezért halottak napján 
rójuk le tiszteletünket a hősök 
előtt.

A beszédeket követően a 
történelmi egyházak képvise-
lői megszentelték a felújított 
temetőt és a romkápolnát. Ezt 
követően a jelenlévők elhe-
lyezték a megemlékezés koszo-
rúit és virágait a kápolna lábá-
nál.

MUNTYÁN BERNADETT

„Hol katonák százai alusszák örök álmukat”

Mindenszentek ünnepén Miskolc legendás háziezrede, a 
10-es honvédek emlékét ápoló és továbbadó civil szerveze-
tek, egyesületek is koszorút helyeznek el a Hősök temető-
jében és a koleratemetőben. A gyalogezred emlékezetéről 
beszélgettünk korábbi és jelenlegi egyesületi vezetőkkel.

Beszélgetőpartnerünk ezút-
tal Feledy Péter, a Doni Bajtársi 
és Kegyeleti Szövetség Mis-
kolci Csoportjának egykori 
tagja, majd titkára, a korábbi 
10-es Honvéd Emléktársaság 
elnöke, valamint Szopkó Ró-
bert, a 2014-ben alapított 10-
es Honvéd Hagyományőrző 
Egyesület elnöke, a miskol-
ci Herman Ottó Gimnázium 
történelemtanára volt.

A gimnázium aulájában 
találkozunk velük, ennek 
több oka is van. Egyrészt az 
iskolaépület egykor a 10-
esek laktanyája volt. Miskolc 
a város akkori nyugati hatá-
rában lévő Serház utcában 
álló régi sörház épületét je-
lölte ki számukra. A helyszín 

ideális volt, a sörgyár 1883 
óta már nem működött, és a 
célnak megfelelően át lehe-
tett alakítani, ki lehetett bő-
víteni, hely bőségesen ren-
delkezésre állt, a szükséges 
mellék- és felvonulási épü-
letek megvoltak, a közelben 
kialakítható volt a gyakorló-
tér. Az egyemeletes laktanyát 
1889-ben adták át, majd a 
városi közgyűlés határoza-
tot hozott a laktanya nevé-
ről is: József főherceg nevét 
vette fel.

Az ezred megszűnése után 
a laktanya épületét egyéb cé-
lokra használták: 1926-ban 
egy újabb emeletet húztak rá, 
és a miskolci csendőrség vet-
te birtokba. A második világ-

háború után a Miskolc Járá-
si Rendőrkapitányság kapott 
helyet benne, majd működött 
benne hosszabb ideig a járási 
és megyei munkásőr parancs-
nokság, valamint a Magyar 
Szocialista Munkáspárt me-
gyei oktatási igazgatósága is.

Míg beszélgetünk, megál-
lunk egy pillanatra az aula 
központi részén, itt találha-
tó ugyanis egy emléktáb-
la – Szopkó Róbert azonban 
felhívja a figyelmet, hogy az 
1928-ban leleplezett táblának 
ez csupán egy „másolata”. Az 
eredeti a laktanya külső falán 
volt, de 1945-ben ellopták on-
nan, máig nem tudni, kik és 
miért. 2003-ban avatták fel 
az új táblát, a Volt Hadifog-
lyok Bajtársi Szövetségének 
megyei csoportja kezdemé-
nyezésére, Tóth Béla elnök 
vezetésével került az iskolába 
a tábla. Azóta minden évben 
van itt ünnepség.

Már egy csendesebb terem-
ben leülve szót ejtünk a 10-es 
honvédek emlékének ápolásá-
ról. Feledy Péter elmondja, a 
rendszerváltás után két úttö-
rő személy volt – Tarczai Béla 
és Tóth Béla –, akik elkezd-
ték szervezni a 10-es Honvéd 
Emléktársaságot. Ők voltak 
a Volt Hadifoglyok Bajtársi 
Szövetségének (VHBSZ) el-
nökei. 

Szopkó Róberttől megtud-
juk, hogy a VHBSZ-ben Tarczai 
Béla kezdte el kutatni a 10-ese-
ket, két fontos kutatási cikke is 
megjelent a Herman Ottó Mú-
zeum évkönyvében. Az ő kez-
deményezésére alakult meg a 
10-es Honvéd Emléktársaság, 
aminek elsődleges célkitűzé-
se volt a 10-es honvéd szobor 
felállítása a mostani helyén. Ez 
2001-ben meg is történt, et-
től kezdve a gimnáziumban is 
minden évben megtartják má-
jusban a megemlékezéseket. 
Ilyenkor az iskola is műsorral 
készül, majd megkoszorúzzák 
a szobrot. – Az iskolában nagy 
támogatónk Dudás Imre igaz-
gatóhelyettes, ő volt az, aki fel-
vette a kapcsolatot az egyesü-
lettel – mondja Róbert, aki a 
megemlékezésekhez kapcsoló-
dó versenyek és ünnepi prog-
ramok megszervezéséért felel, 
de állított már össze kiállítási 
anyagot is.

A 10-es Honvéd Hagyo-
mányőrző Egyesület – aminek 
elnöke Róbert – 2014-ben ala-
kult, az alapítók között talál-

juk Feledy Pétert, de muzeoló-
gusok, kutatók, világháborús 
relikviákat gyűjtők is vannak 
közöttük. Az emléktársaság 
után ők is szerveztek külföl-
di kegyeleti utakat a 10-esek 
főbb frontvonalainak hely-
színeire, így Lengyelországba, 
Olaszországba, illetve a Kár-
pátokba. Róberték részt vettek 
a limanovai csata századik év-
fordulójának megemlékezé-
sén. Idén augusztusban pedig 
az olasz fronton végigjárták 
a 10-esek útját, egészen ad-
dig, amíg hadifogságba nem 
kerültek. Honvédeink legna-
gyobb haditettének tartották 
a Magyaros-tető elfoglalását 
– Németh László egyesületi 
tag a nagy haditett után éppen 
100 évvel, 2017. március 8-án 
korhű egyenruhában fenn 
volt a Magyaros-tetőn, vitte 
magával a 10-esek zászlóját is. 
Az egyesület nagyon büszke 
arra is, hogy Csíkszentmárton 
polgármesterének kezdemé-
nyezésére a 10-esek emlék-
művét újra felállították.

KUJAN ISTVÁN
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A 10-es honvédek emlékezete (2. rész)

„A nemzeti emlékezetben kissé  
elhalványult az I. világháború emléke”

Megemlékezés a felújított I. világháborús 
katonatemetőben 



Csaknem háromszáz nyug-
díjas vett részt azokon a 
szeretetebédeken, amelye-
ket Szécsényi Marianna, 
Martin-kertváros és Mis-
kolc-Szirma önkormányzati 
képviselője szervezett a vá-
rosrészek idősebb lakóinak. 
A már hagyománnyá vált 
rendezvényeken volt zenés 
műsor és ajándékozás is.

Martin-kertvárosban har-
madik alkalommal, Mis-
kolc-Szirmán másod-
szorra rendezték meg 
a szeretetebédet a he-
lyi szépkorúaknak a 
terület önkormány-
zati képviselőjének 
alapjából. Szécsényi 
Marianna elmondta, 
nemcsak az idősek hó-
napja indokolja a ren-
dezvényeket. – Szeret-
tem volna bekapcsolni 
őket a Salkaházi Prog-
ramba helyi szinten is. Na-
gyon fontosak nekem, sokszor 
támogatom őket. Szoktunk 
rendezni virágvásárt is szá-
mukra, hogy ne kelljen elmen-
niük a piacig – nyilatkozta.

– Szirmán már régóta ter-
veztem egy olyan nyugdíjas 
klub létrehozását, mint ami-
lyen a Martin-kertvárosban 
működik. Idén megvalósult 
az álmom, a klubnak már 

harminc aktív tagja van, és 
ugyanennyien várnak felvé-
telre. Az összejöveteleikhez 
biztosítottunk egy önkor-
mányzati épületet, amit más-
félmillió forintból újíttattam 
fel számukra. Sokan egye-
dül élnek, gyermekeik távol 
laknak tőlük, nekik minden 
olyan program ajándék, ami-
kor kimozdulhatnak otthon-
ról, találkozhatnak a korosz-

tályuk tagjaival – tette hozzá 
a képviselő.

– Sok mosolyt láttam ma az 
arcokon, úgy érzem, mind-
annyian feltöltődve indultunk 
haza. Kis időre mindenki el-
felejthette a mindennapok 
problémáit, jót beszélgethet-
tek egy kellemes ebéd után – 
mondta Szécsényi Marianna, 
kiemelve, hogy minden kor-
osztályra odafigyel. – Tartot-

tunk családi napot, 
amelybe bevontuk a 
felnőtteket és a gye-
rekeket. Az Apostol 
Bertalan téren idén is 
adventi koszorút állí-
tunk majd, a kicsiket 
pedig az óvodán, isko-
lán, tehát az intézmé-
nyeken keresztül tá-

mogatom.
A Martin-kertvárosiak töb-

bek között Kulcsár-Székely 
Attila színművész előadását 
láthatták, a szirmaiak pedig 
Szécsi Viktória és Vízi Viktor 
duettjét hallgathatták meg. 
Gyermekek és nyugdíjas kó-
rusok is színesítették a mű-
sort, amely után Szécsényi 
Marianna mindenkinek aján-
dékcsomagot adott át.

A hagyományokhoz híven, 
ismét találkozót tartottak a 
nyugdíjas szervezetek képvi-
selőivel Miskolc önkormány-
zatának vezetői csütörtökön, 
a városházán, hogy kötetlen 
beszélgetésen vitassák meg a 
szépkorúakat érintő legfonto-
sabb kérdéseket, problémákat, 
javaslatokat.

A nyugdíjas tanács évente két-
szer ülésezik, ilyenkor számos 
kérdést is felvetnek a szépkorú-
ak, és tájékoztatást az aktuális 
eseményekről. Kriza Ákos pol-
gármester köszöntőjében a Sal-
kaházi programot is megemlí-
tette, amely nagyon sikeresnek 
bizonyult az elmúlt öt évben. 
Kriza Ákos kiemelte, nagyon 
fontosnak tartják a rendsze-
res kapcsolattartást a nyugdíja-
sokkal. Az ilyen találkozókon 

el tudják mondani ötleteiket, 
gondolataikat, megtehetik azo-
kat a javaslataikat a városi veze-
tőknek, amelyekkel meg tudják 
könnyíteni a nyugdíjas közösség 
életét, hétköznapjait.

Kiss János alpolgármester, a 
találkozó házigazdája ezzel kap-

csolatban példaként említette, 
hogy a megyei kórházban el-
fogadták az Idősek tanácsának 
azon javaslatát, hogy a 70 év fe-
lettiek előnyt élvezzenek a beteg-
ellátásban. Vagyis az orvos két 
hasonló betegségtípus, illetve 
hasonló kezelési forma esetén 

elsőként a 70 éven felüli beteget 
hívja be. A sportot is be szeret-
nék hozni a nyugdíjasok életébe, 
a tervek szerint a Kemény Dénes 
Uszodában vízitornát szervez-
nek majd, amelyet jelképes, 500 
forintos áron vehetnek igénybe a 
nyugdíjasok.

Szőnyi Gáborné, az Életet az 
éveknek Szövetség megyei és 
városi vezetője felszólalásában 
kiemelte a Salkaházi program 
lehetőségeit. Mint mondta, na-
gyon örülnek, hogy van egy 
ilyen lehetőség a szépkorúak-
nak. A Salkaházi programokon 
keresztül összejöhetnek, szín-
házba mehetnek, kirándulást 
szerveznek, zenés esteket csinál-
nak a számukra, amiket minden 
nyugdíjas örömmel fogad.

A találkozón emléklapot is 
átvehettek a jubiláló nyugdí-
jas-szervezetek képviselői, 5, 10 
illetve 45 éves fennállásuk alkal-
mából.

Nyugdíjas szervezetek képviselőivel 
találkoztak Miskolc vezetői

Martin-kertvárosban és Miskolc-Szirmán is vendégül látták a szépkorúakat 

Kulturális programokkal, 
ajándékokkal és vendéglá-
tással várták az idősek hó-
napja alkalmából a bükk-
szentlászlói szépkorúakat 
nemrégiben a helyi közös-
ségi házban. A programot 
a körzet önkormányzati 
képviselője szervezte.

Gazdusné Pankucsi Ka-
talin érdeklődésünkre el-
mondta, immár hagyomá-
nya van az idősek havában 
megszervezett, bükkszent-
lászlói programnak, 2015. 
óta minden évben megtart-
ják.

– A bükkszentlászlói szép-
korúak már hetekkel koráb-
ban elkezdtek érdeklődni, 
mikor tartjuk a programot. 
Szeretik a műsorokat, a fellé-
pőkkel együtt énekelnek, na-
gyon jó a visszhangja a kul-
turális programnak. A végén 
ajándékkal és vendéglátással 
is kedveskedünk a nyugdíja-
soknak, így volt ez idén is – 
tette hozzá az önkormányza-
ti képviselő.

A bükkszentlászlói idősek 
napjának rendszeres fellépői a 
helyi óvodások, akik minden 
évben nagyon kedves, szív-
hez szóló műsorral készül-
nek. Őket követte a Szinvavöl-
gyi Néptáncegyüttes, akiket 
szintén évek óta meghívnak a 
szervezők. A helyi egyházi kó-
rus is színpadra lépett, zárás-
ként pedig Varga Andrea szín-
művész és Cselepák Balázs 
színész énekelt musical-slá-
gereket. – Nagyon jó a helyi 
nyugdíjas közösség, mindig 
elmondom, mennyire szere-
tem a programot – emelte ki 
nyilatkozata végén Gazdusné 
Pankucsi Katalin.

„Nagyon jó a helyi 
nyugdíjas közösség”

FONTOS A RENDSZERES 
KAPCSOLATTARTÁS

Immár hivatalosan is ott-
honra lelt a közelmúltban 
alakult Szirmai Nyugdíjas 
Egyesület. Az ingatlanrész 
használatba vételi szerző-
dését a napokban írta alá 
Kiss János alpolgármester 
és Székely-Huszti Ilona, az 
egyesület elnöke.

Miskolc város szeptem-
beri közgyűlésén született 
döntés arról, hogy a har-
minc tagú közösség bérbe 
veheti az Erkel Ferenc utcai 
épületet. Szécsényi Marian-
na önkormányzati képvise-
lő csaknem kétmillió forint-
tal támogatta az ingatlan 
rendbetételét.

Az egyesület tagjai 
ugyanakkor kitakarították, 
kifestették, bebútorozták az 
ötven négyzetméteres kö-

zösségi teret, és függönyö-
ket is varrtak. – Szerencsé-
re olyan nagy létszámú volt 
a tagság bővülése, hogy in-
dokolt volt az önkormány-
zat részéről is komolyan 
foglalkozni a fejlődéssel, és 
meghallgatni a kérésüket 
– mondta el Kiss János al-
polgármester. – Ezt a hasz-
nálaton kívüli ingatlanrészt 
szerették volna birtokba 
venni a szépkorúak, közös-
ségi és kulturális életükhöz, 
rendezvényeikhez. Mi en-
nek nagyon örülünk, mert 
azt jelenti, hogy innentől 
kezdve ebben a városrész-
ben is meglesz a lehetősé-
gük a helyi nyugdíjasoknak, 
hogy igazán pezsgő, aktív 
közösségi életet élhessenek 
– tette hozzá az alpolgár-
mester. 

Otthonra lelt  
az egyesület

„SOK MOSOLYT LÁTTAM AZ ARCOKON, 
FELTÖLTŐDVE INDULTUNK HAZA”
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Új pékség nyílt a napokban 
Miskolcon, mostantól itt is 
megvásárolható a mindenna-
pi kenyér. Ráadásul több mint 
harminc féléből választhat-
nak a miskolciak a Centrum 
mögötti új típusú üzletben, 
amely az ország keleti felében, 
elsőként Miskolcon jelent 
meg. A tervek között azonban 
további ilyen üzletek nyitása is 
szerepel.

A Príma Pékség Miskolc 
ugyanis egy száz százalékig 
magyar tulajdonban lévő há-
lózat újabb boltja, amely Ke-
let-Magyarországon elsőként 
Miskolcon jelent meg. Mindig 
arra törekedtek, hogy a pékáru-
ban is az egészséges termékeket 
tegyék a vásárlóik asztalára.

A mindennapi kenyeret és 
a pékséget meg is áldották a 
megnyitón. Kiss János alpol-
gármester, a belváros önkor-
mányzati képviselője köszön-
tőjében kiemelte, a pékség 
megnyitásával egy újabb kis-
vállalkozó talált otthonra Mis-
kolcon. Az alpolgármester en-
nek kapcsán arról is szólt, hogy 
a város gazdasága az idei első 
félévben mintegy 5,5 százalék-
kal nőtt. – Ez azt mutatja, hogy 
tartjuk a lépést az országos 
növekedéssel, sőt egy kicsivel 
meg is haladjuk azt. Ez pedig 
mindenkinek új lendületet ad-
hat, hitet abban, hogy érdemes 
Miskolcon befektetni – emelte 
ki Kiss János. 

A polcokon több mint har-
minc kenyérfajta várja a mis-

kolciakat. A megszokott fe-
hér, barna és félbarna kenyerek 
mellett rengeteg olyan új típu-
sú termék van még – például 
a rozskenyér – amit szeretné-
nek megkedveltetni a miskol-

ciakkal. Minden a legkiválóbb, 
egészséges alapanyagokból ké-
szül, a frissen megnyílt boltban 
a kenyerek mellett több mint 
száz pékáruból is választhatnak 
az érdeklődők.  

A pékséget igazi közösségi 
hellyé szeretnék tenni – olyan-
ná, amilyenből véleményük 
szerint kevés van Miskolcon.  
– Olyan dolgot szerettem vol-
na Miskolcra hozni, ami idá-
ig nem volt. Ilyen választékkal, 
ilyen minőségben, ráadásul egy 
kávézóval összekötve és egy 
pici cukrászdával kibővítve – 
úgy gondolom, hogy jelenleg 
a városban nincs ilyen pékség 
– mutatott rá Juhász Ferenc, a 
Príma Pék Miskolc üzlettulaj-
donosa. 

A tulajdonos tervei szerint 
hamarosan új termék is meg-
jelenik a polcaikon, és már a 
következő miskolci bolt meg-
nyitásán is gondolkodnak: ezt 
sétáló utcára tervezik. 

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (MKIK) idén 
is meghirdette a „Magyar 
Kézműves Remek” pályáza-
tot, amelyre megyénkből – a 
BOKIK szervezésében – kilenc 
alkotó nyújtotta be munká-
it. Közülük öten nyerték el a 
„Magyar Kézműves Remek” 
címet.

Az MKIK 2002-ben indította 
útra a „Magyar Kézműves Re-
mek” pályázatot. A kezdemé-
nyezés a magyar kézműves ha-
gyományok és adottságaik jobb 
hasznosítása érdekében szüle-
tett, a kiemelkedő kézműves ter-
mékek alkotói a „Magyar Kéz-
műves Remek” elismerő címben 
részesülhetnek.

Az MKIK pályázatára ezút-
tal 123 pályamű érkezett be, 
amelyből 47 részesült elisme-
résben, három pályázó pedig 
Elnöki Aranyérem kitüntetést 

vehetett át. A Magyar Kézmű-
ves Remek címet nyert pályá-
zók alkotásaiból nyílt kiállítást 
három napon át tekinthette 
meg a nagyközönség a Hungex-

po területén. A díjakat György 
László gazdaságstratégiáért és 
szabályozásért felelős államtit-
kár, Horváth Vilmos, az MKIK 
turizmusért felelős alelnöke és 
Fekete Balázs, az MKIK kéz-
műipari alelnöke adta át.

A „Magyar Kézműves Re-
mek” elismerő oklevél mellett 
valamennyi díjazott lehetősé-
get kap arra, hogy használhassa 
a Magyar Kézműves Remek lo-
gót és termékéhez meghatáro-
zott tartalmú elismerő kártyát 
(termékcímkét) készíthessen. A 
cím elnyeréséhez követelmény 
a termékek eredetisége, nemze-
ti kultúrát őrző, egyedi értéket 
képviselő hagyományhűsége, a 

kivitelezés kiváló minősége és 
turisztikai hasznosíthatósága.

B.-A.-Z. megyei pályázók: 
Bogdán Erzsébet, Sárospatak 
(hímző népi iparművész); Deb-
reczeni Sándor, Miskolc (ké-
ses népi iparművész); Ducsai 
Ágnes, Miskolc (nagykabát és 
pelerin kabát, kalotaszegi na-
gyírásos kézi hímzéssel); Faragó 
Mária, Miskolc (szűrhímző népi 
iparművész); Juhász Béláné, Al-
sótelekes (hímző); Kovács J. At-
tila, Miskolc (cipészmester); Me-
rényi József, Miskolc (faműves); 
Takácsné Dobai Angéla, Korlát 
(ékszerkészítő); Schmelczer Bé-
láné, Kazincbarcika (vagdalásos 
hímzés). 

Átadták a „Magyar Kézműves Remek” idei díjait

Sok történet, egy nemze-
tiség fotókon – ezt a címet 
viseli Dragoljub Zamurović, 
Belgrádban élő fotóművész 
kiállítása, amely Horvátor-
szág, Románia, Szerbia és 
Magyarország német nem-
zetiségének mindennapjait 
örökíti meg. 

Az ulmi Dunai Sváb Mú-
zeum (Donauschwäbisches 
Zentralmuseum) tulajdo-
nában lévő fotókat hétfőtől 
a polgármesteri hivatal au-
lájában állították ki, és no-
vember 9-ig tekinthetik meg 
az érdeklődők. – Ha önök-
re gondolunk, mindenkinek 
a munka és a család szere-
tete, megbecsülése, a kitar-
tó szorgalom, a fontos célo-
kért való tevékenység jut az 
eszünkbe. Öröm számára és 
hasznos a városnak, hogy a 
német nemzetiséghez tarto-
zó honfitársaink Miskolcon 
is jelen vannak, és ezen érté-
keket képviselik – mondta el 
Pfliegler Péter alpolgármester 
a tárlat megnyitóján. 

Hozzátette, küldetésüknek 
érzik, hogy a városházán helyt 
adjanak különböző kulturá-
lis rendezvényeknek, ünnep-
ségeknek, kiállításoknak. – A 
rengeteg téma közül nyilván 
az áll legközelebb a szívünk-
höz, melyekben saját magunk, 
európai magyar polgárok mu-
tatkozhatnak be. A művésze-
ti tárgyú megjelenések mel-
lett fontosak a történelmet és 
a nemzeti identitást bemu-
tató kiállítások is. Tudnunk, 
ismernünk kell, honnan jöt-
tünk, hogy legyen célunk, és 
tudjuk, hová tartunk – han-
goztatta az alpolgármester.  - 
Jelen kiállítás megálmodói és 
megszervezői – a művész, az 
ulmi Dunai Sváb Múzeum, és 
Miskolc Német Nemzetiségi 
Önkormányzata – jól tudják, 
hogy napjaink rohanó világá-
ban milyen fontos a nemzeti-
ségi identitás, a hovatartozás 
kérdése – zárta szavait Pflieg-
ler Péter. 

A nyitóünnepségen a Clas-
sic Brass Quintet dallamait is 
hallhatta a közönség. 

Kiállítás a német 
nemzetiségről 

HARMINCFÉLE KENYÉR, TÖBB 
MINT SZÁZFÉLE PÉKÁRU

A „Remekek remeke”
Kovács J. Attila, miskol-

ci cipészmester: Exkluzív, rá-
mán-varott féfi cipők

Az igazi cipészmesterség 
csodálatos darabjait készítette 
el Kovács J. Attila. Ezek a mes-
terművek mind alapanyaguk-
ban, mind kivitelezésükben 
rendkívüliek, olyan műreme-
kek, amelyek évtizedek múl-
tán is élni fognak. 

„Magyar Kézműves  
Remekek”

Bogdán Erzsébet, sárospa-
taki hímző népi iparművész: 
Úrihímzéses terítő szalvéták-
kal

A magyar reneszánsz és 
barokk hímzések közül a leg-
jellemzőbb hazai stílust kép-
viseli az úrihímzés, amelyre 
a gazdag öltéstechnika jel-
lemző, ezért az alkotó mun-
kájában törekedett arra, hogy 
minél többféle öltést alkal-
mazzon.

Debreczeni Sándor, mis-
kolci késes népi iparművész: 
Exkluzív kések – vadászkések

Professzionális kivitelű, 
mesteri vadászkések, funk-
cionálisan tökéletesek és 
kézhez állóak. Debreczeni 
Sándor a tőle megszokott, ki-
emelkedő, mestermű színvo-
nalú késekkel pályázott ez al-
kalommal is.

Faragó Mária, miskolci 
szűrkészítő: Hímzett szűr

Férfiasan komoly, idézi a 
régi korok öltözékét, amely-
ben az alapvető szépség és 
igényesség tovább él. Anyag-
felhasználásában, színvilá-
gában, kompozíciós rendjé-
ben a hagyományt követi és 
esztétikusan újítja meg a pá-
lyamű.

Merényi József miskolci 
faműves: In memoriam Ho-
dossy Gyula

A juhász kampók tény-
leges használatra készül-
tek. Minden kampó mintája 
más, jellegzetesen edelényi-
ek. Az installáció célja, hogy 
az eredeti fa és fém minták-
kal öntött, hiteles másola-
tokkal megmutassák Ho-
dossy Lajos és fia, Hodossy 
Gyula munkásságának egy 
kis szeletét.

Anya és lánya fejfája
A fejfákat Merényi József 

készítette 2007-ben. Időköz-
ben a fejfák állapota jelen-
tősen leromlott, most a mes-
ter által kiválóan res taurált 
fejfák lettek a pályamunkák. 
A két sírjelző különlegessége 
– az egyébként a székely-ka-
puknál alkalmazott – „rák-
láb”, mely a faanyag mu-
landóságára számítva egy 
cserélhető föld fölötti rész.

A nyertes alkotásokÖT ALKOTÓ REMEKELT MEGYÉNKBŐL 
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Miskolci Napló10 Hirdetés

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
Miskolcon megkímélt, ele-
gáns nappali és hálószoba 
bútor továbbá antik szalon-
garnitúra sürgősen, áron alul 
eladó. Ugyanott olcsó szek-
rénysor asztallal és székek-
kel eladó. Tel.: 46/362-794; 
20/229-8712.
Szőnyegtisztítás! Hozom-Vi-
szem szolgáltatással. Padló-
szőnyegek helyszíni tisztí-
tása, gyors száradási idővel. 
Szőnyegek egyedi méretre 
szabása, szegése. Tel.: 70/320-
3483 www.tisztitomiskolc.hu
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 65 900 Ft-tól, továbbá 
nyílászárók (műanyag, fa, alu-
mínium), garázskapuk cseréje 
óriási kedvezménnyel, teljes-
körű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.alu-
port.hupont.hu, bemutató-
terem: Miskolc, Bükk áruház I. 
emelet. Nyitva: h-p: 9–14 órá-
ig, szo: 9–12 óráig.
Ingyenes kezdő és haladó 
számítógépes tanfolyam in-
dul hétköznap délután Mis-
kolcon! Felső korhatár 65 
év. Információ, és jelentke-
zés a 06-46/742-485-ös tele-
fonszámon. Hétfőtől pénte-
kig 10.00-18.00 óráig. Pannon 
Educatio Kft. E-001594/2017.
Akciós angol és német 
nyelvtanfolyam indul, 60 x 45 
perces képzés, most csak 45 
ezer Ft. Az órákat hétköznap 
délután Miskolcon tartjuk. 
Információ, és jelentkezés a 
06-46/742-485-ös telefon-
számon. Hétfőtől péntekig 
10,00-18,00 óráig. Pannon 
Educatio Kft. E-001594/2017.
KARATE GÖRÖMBÖLYÖN 
2018. 09. 17-től minden hét-
főn és csütörtökön 18 órától a 
Görömbölyi Művelődési Ház-
ban. Négy éves kortól, kezdő-
ket és haladókat egyaránt vá-
runk. Tel.: 06-20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dol-
gozni tudó ácsot és korábban 
ács mellett dolgozó segéd-
munkást 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. 11. 03-tól 2018. 11. 09-ig 

Colgate fogkefe 149 Ft

Domestos fertőtlenítő (sárga, kék) 750 ml,  
   478 Ft/l 359 Ft

Axe tusfürdő, 250 ml, 2076 Ft/l 519 Ft

Bref Power Duo, 2x50 g 699 Ft

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

Safeguard foly. szappan, 225 ml, 1328 Ft/l 299 Ft

Szavó penészeltávolító, 500 ml, 2098 Ft/l 1049 Ft

Air Wick freshmatic készülék, ut., 250 ml,  
    3996 Ft/l 999 Ft

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

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

Lenor öblítő, duo pack, 2x1360 ml 1399 Ft

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

Kozmetikai ajándék csomagok (férfi, női) 

széles választékban, kedvező áron érkeztek.



A Civil Összefogás Fórum 
miskolci klubja és az 1956-
os Vitézek Baráti Társasága 
október 25-én tartotta soron 
következő rendezvényét Mis-
kolcon, a Sorskérdések-so-
rozatban. A Tudomány és 
Technika Házában Máger 
Ágnes festőművész tartott 
előadást, „Hazafiság a mű-
vészetben” címmel.

Máger Ágnes napjaink mis-
kolci képzőművészetének leg-
jelentősebb alkotója. Festmé-
nyeire a könnyed festőiség 
jellemző. Képein a színek gaz-
dagsága varázslatos, álomsze-
rű érzéseket ébreszt a nézőben. 
Szívesen választ egyházi té-

mákat, a festészeten kívül dí-
szlet- és jelmeztervezéssel is 
foglalkozott, szívesen vállalko-
zik kisplasztikák készítésére, 
könyvek illusztrálására, egész 
alakos szobrok készítésére is. 
Az ő munkája díszíti a szend-
rői templomot, és a miskol-
ci Ige templomának szárnyas 
oltárát is. – A látomássá érlelt 
látványt fegyelmezett összpon-
tosítással formálja képpé – írta 

róla Losonci Miklós. Máger 
Ágnes hitvallása: „Munkám: a 
festés. Feladatok sora, melyeket 
‚pontosan, szépen’ elvégezni 
szakmai tudás, képesség, hit és 
felelősség dolga. A buktatókat 
kibírni, a szép emberi törekvé-
seket táplálni akarom.”

Előadásában a festőművész 
nagyrészt magyar festményeken 
keresztül mutatta be a hazafiság 
megjelenését a művészetben.

– Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc eszményének és 
emlékének ápolását magasz-
tos feladatának tartja a CÖF 
Klub Miskolc. A forradalom-
hoz vezető diktatúra által oko-
zott lelki sebeket az elszenve-
dők életük végéig hordozzák, 
legtöbbször magukba fojtva fáj-
dalmukat. Az üldözöttek tör-
téneteinek összegyűjtésével is 
szeretnénk segíteni abban, hogy 
az ifjú generációk számára is is-
mertté váljanak az ’56-hoz ve-
zető diktatúra bűnei. Ebben az 
évben Máger Ágnes előadásá-
ban emlékeztünk 1956 hősei-
re, kitekintve a művészek által 
megfogalmazott, megörökített 
hazafiság felemelő példáira – 
nyilatkozta dr. Lengyel Attila, a 
CÖF Klub Miskolc vezetője.

– Máger Ágnes emberi tar-
tásában központi helyen van 
a család, a hit és a haza, a ha-
zaszeretet. Családja sorsa ele-
ve erre predesztinálta, egyéni 
életpályája pedig csak erősítet-
te hitét ezekben a pillérekben, 
amelyek a CÖF hitvallásának 

is alapjai. Természetes tehát 
Máger Ágnes és a CÖF Klub 
Miskolc egymásra találása. Ő 
egy biztos pont a szervezeti éle-
tünkben, a szellemiségünk ala-
kításában. De, alkotóművész-
ként is biztos mecénásunk, két 

alkalommal árvereztük fest-
ményét kárpátaljai gyűjtésünk 
keretében, Ő készíti jelenleg az 
ezeréves határon, Feketebércen 
november 12-én avatandó em-
léktáblánkat. Ezzel a táblával 
egyszerre emlékezünk hazánk 

több mint ezer éves múltjára 
és nagyságára, valamint a De-
renkre elszármazott lengyelek-
re a független Lengyelország 
100 éves évfordulóján – tette 
hozzá a CÖF Klub Miskolc ve-
zetője.

A rendezvény megnyitóján 
elhangzott, a szervezők kiemel-
ten fontosnak tartják a nemze-
ti identitástudat és a hazafiság 
fenntartását, a hagyományok 
ápolását, ezért a 2. CÖF Klub 
Miskolc Napon rajzpályázatot 
hirdettek, diákok számára. Az 
itt készült rajzokból kiállítást 
rendezett be a Tudomány és 
Technika Háza folyosóján Má-
ger Ágnes, festőművész és Ha-
lász Péter pedagógus, amely no-
vember végéig tekinthető meg.

Máger Ágnes előadása a CÖF Klub rendezvényén
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HAZAFISÁG A MŰVÉSZETBEN 

Az előadó magyar festményeken keresztül mutatta be 
a hazafiság megjelenését a művészetben.

A gyermekrajzokból kiállítást rendeztek

Dr. Lengyel Attila 
és Máger Ágnes

Egy nemrégiben felfedezett 
zeneszerző, Széchényi Imre 
zeneműveiből összeállított 
hangversenyt hallhattak az 
érdeklődők nemrégiben, 
a Herman Ottó Múzeum 
papszeri épületében, a Zenei 
Szemere-szalonban. Az al-
kotóról a család egyik leszár-
mazottja, Széchényi Kálmán 
beszélt a közönségnek.

Széchényi Imre Széche-
nyi István unokatestvére volt, 
százhúsz éve hunyt el.  Flach 
Antal, a Zenepalota művész-
tanára úgy nyilatkozott, nem 
sokan tudják, hogy a Szé-
chényi család számos tagja 
foglalkozott zeneszerzéssel. 
– Széchényi Imre nagykövet 
volt, és szép karriert futott 
be, egy időszakban ő közvetí-
tett a Német Birodalom és az 
Osztrák-Magyar Monarchia 
között. Bismarckkal is kap-
csolatot ápolt. Zeneszerző-
ként olyan jelentős volt, hogy 
a magyar Johann Straussként 
emlegették. Polkák, kerin-
gők, indulók is szerepelnek az 
életművében. Alkotóművé-
szete nagyon széleskörű volt 
– hangsúlyozta az esten fel is 
lépő csembalóművész.

Széchényi Imre testvéré-
nek dédunokája, Széchényi 
Kálmán a rendezvényen el-

mondta, száznegyven éven 
keresztül egyáltalán nem 
ápolták Széchényi Imre 
örökségét. – Aztán egyszer 
a kezembe került dédnagy-
mamám naplója, ő Széchényi 
Imre sógornője volt. Nagy él-
vezettel és érdeklődéssel ol-
vastam, hogy mi mindent 
komponált Széchényi Imre. 
Akkor azt gondoltam, ha ez 
mind igaz, akkor érdemes 
összegyűjteni ezeket a műve-
ket. Több mint százat gyűj-
töttem kevesebb, mint tíz év 
alatt. Tudom, hogy nagyon 
sok elveszett, a család kasté-
lyát valószínűleg még az oro-
szok bevonulása előtt kira-
bolták. Főleg azok a darabok 
maradtak meg, amiket ki-
nyomtattak, a kiadók archí-
vumában – tette hozzá Szé-
chényi Kálmán, aki szerint 
ma már sok helyen játsszák 
Széchényi Imre műveit. 

ZENEI SZEMERE- 
SZALON

Széchényi Imre munkásságáról Flach Antal, 
a Zenepalota művésztanára beszélt 

Széchényi Kálmán

„Magyar szabadságunk visszavívása (melyhez hasonló fordu-
lat talán csak az a régi felszabadulás lehetett, a török hódolt-
ság alóli) szülővé romomban, Miskolcon ért, egy irodalmi 
est után. Délelőtt itt, Budapesten, még láttam szobrát a nagy 
bálványnak – akivel szemben tárgyilagos ítélkezésre bizonyára 
csak hosszú-hosszú évtizedek múltán lesz képes a háborgó szív 
és a tiltakozó értelem – és tizenkét órával később, vacsora köz-
ben már ledöntésének hírét hozták az izzó telefondrótok.” 

Szabó Lőrinc írta e sorokat 
az Irodalmi Újság 1956. no-
vember 2-ai számában. A lel-
kesedése érthető volt. Győzött 
a forradalom, legalábbis akkor 
úgy tűnt. Külön érdekessége e 
soroknak, hogy Szabó Lőrincet 
épp Miskolcon érte a forrada-
lom kitörése. Miskolci születé-
sű, bár szülővárosától rég el-
szakadt íróként első és egyben 
utolsó irodalmi estjét rendez-
ték meg ekkor a Kossuth ut-
cai szakszervezeti székházban. 
A szervezők, a Hazafias Nép-
front, az Írószövetség Miskolci 
csoportja, a Megyei Könyvtár, 
a Szakszervezetek Megyei Ta-
nácsa, a TTIT és a Városi Ta-
nács Népművelési Osztálya ok-
tóber 23-án, kedden 19 órára 
várták az érdeklődőket. 

A Szabó Lőrinc irodalmi 
est gondolata Bihari Sándor-
ban fogalmazódott meg még 
1956 nyarán. A költő öröm-
mel vállalta el a felkérést, hisz 
szülővárosa „hívta”. Az, hogy 
épp október 23-ára tűzték ki 
az esemény időpontját vélet-

len volt, hisz ki tudta, hogy ez a 
nap lesz a XX. századi magyar 
történelem egyik sorsfordító 
napja. Az est a forradalom mis-
kolci eseményeinek emblema-
tikus pontja lett. Az irodalmi 
estre kocsit küldtek érte, Illyés 
Gyulával érkezett Miskolcra. 
A helyszín zsúfolásig telt em-

berekkel, bár politikai felhang-
ja nem volt az eseménynek, a 
hangulat és a tömeg mégis azzá 
tette. Az irodalmi esten a kö-
szöntőt Csorba Zoltán mond-
ta, majd Illyés Gyula tartott 
bevezetőt. Ezt követően Szabó 
Lőrinc olvasott fel verseiből, 
közreműködtek az esten Gá-

borjáni Klára előadóművész, 
Horváth Gyula, Nagy Attila 
a Déryné Színház művészei, 
Pekker Zsuzsa és Szűcs Ilonka 
művésztanárok is. 

Az 1956. október 24-én a vas-
gyárból induló tömeg – ahogy 
Bihari Sándor a Borjúkötélen 
című kötetében is leírja – észre 
vett egy síró embert a Hunya-
di utca egyik házának emeleti 
ablakában. A tömegben hamar 
szertefutott a hír, hogy a meg-
rendült ember Szabó Lőrinc. A 
felvonulók kórusban kezdték 
éltetni Miskolc híres költő fiát. 
Később Bihari Sándor találko-
zott Szabó Lőrinccel és Illyés 
Gyulával a Széchenyi utcán. A 
költő a pillanattól való megren-
dültségében valóban úgy sírt, 
mint egy gyermek. „.Úgy ment 
/ a Széchenyi utcán, hogy szinte 
botja lettem, / akire roskatagon 
támaszkodott és sírt / a vállam 
fölött, mert köröttünk a törté-
nelem / történt...”  

SOMORJAI LEHEL
TÖRTÉNÉSZ

„Még láttam a szobrát 
a nagy bálványnak”

Az út megsüllyedése mi-
att október 31-én délelőtt tel-
jes szélességében lezárták a 
Papszert, így a Kálvin János 

utcáról a Papszer felé meg-
szűnt a behajtás – tájékozta-
tott közleményében a mis-
kolci városháza. A Kálvin 

János utcán tovább haladva 
a Szemere Bertalan utcán ke-
resztül továbbra is elérhető a 
Mindszent tér. A lezárás elő-

reláthatóan másfél hétig, a 
Mélyvölgy utcáig tart, innen 
az eredeti forgalmi rend ér-
vényes.

Teljes szélességében lezárták a Papszert



Az országos sajtóban élénk 
visszhangot váltott ki a 
miskolci térfigyelő kamera-
rendszer tervezett bővítése, 
amellyel múlt héten a városi 
közgyűlés is foglalkozott. 

A Hír Tv beszámolója sze-
rint Miskolc lehet az ország 
egyik legbiztonságosabb vá-
rosa, a településre ugyanis 
hamarosan több száz új térfi-
gyelő kamerát szerelnek fel, 
ezzel 900-ra bővül a berende-
zések száma. Az új eszközöket 
a Modern Városok Program 
keretében, 1, 6 milliárd fo-
rintból telepítik. A fejlesztés-
től azt várják, hogy jelentősen 
javuljon a közbiztonság a vá-
rosban.

A térfigyelő kamerák felvé-
teleit egy központi irodában 
kísérik figyelemmel a Miskol-
ci Rendészet dolgozói. Min-
den jelentős kereszteződésben 
és villamosmegállóban van 
kamera, amelyek elsősorban 

a bűncselekmények megelő-
zését szolgálják. Jelenleg 130 
térfigyelő működik a város-
ban, amelyek számos bűncse-
lekmény felderítésében nyúj-
tottak segítséget. A tervek 
szerint hamarosan ennek a 
többszörösét szerelik fel.

– Összesen hétszázhatvan-
nyolc új kamera érkezik Mis-
kolc városába, ez 450 új, elle-
nőrzött helyszínt jelent. Tehát 
elmondhatjuk, hogy így, az 
eddigiekkel együtt összesen 
900 kamera működik majd 

városunkban. Országosan 
Miskolc a legbiztonságosabb 
városok egyike kell, hogy le-
gyen és lesz is – nyilatkozta a 
televíziónak Szécsényi Mari-
anna, a városi Rendészeti Bi-
zottság elnöke. 

Az új térfigyelő kamerák 
helyét több éves munkával 
választották ki. A tervezésbe 
többek között a rendőrséget, 
a katasztrófavédelmet, civil 
szervezeteket és a lakossá-
got is bevonták. A fejlesztés 
a Modern Városok Program 

keretében valósul meg. – A 
lakosság nevében is kijelent-
hetjük, hogy minden fillér, 
amit Miskolc közbiztonságá-
nak növelésére és erősítésére 
fordítunk, többszörösen fog 
megtérülni. 768 új kameráról 
beszélünk. Ha ezt összeha-
sonlítjuk más hasonló lélek-
számú vidéki városok – Győr, 
Szeged, Pécs – adataival, el-
mondhatjuk, hogy kiemel-
kedő biztonsági fejlesztésről 
van szó, a város történetében, 
és magyarországi viszonylat-
ban is. A beruházás összege 
bruttó 1,6 milliárd forint – 
részletezte Nagy Ákos, a Ren-
dészeti Bizottság alelnöke. 

A bővítéshez szükséges opti-
kai kábelek kiépítése már meg-
kezdődött, jövőre várhatóan a 
rendszer hatvan százaléka mű-
ködésbe lép. A Belügyminisz-
térium 2020-ig állja a kamerák 
üzemeltetési költségeit, utá-
na az önkormányzat veszi át a 
működtetést.

Városi és országos viszonylatban is kiemelkedő biztonsági fejlesztés

Egy randalírozó társaságot is lebuktattak a térfigyelő 
kamerák egyik éjszaka Miskolc belvárosában, a 
Széchenyi utcán. A társaság tagjai több kihelyezett 
zászlóhoz, cégtáblához felmásztak, ezeket megpróbálták 
kimozdítani, egy nemzeti színű zászlót el is 
tulajdonítottak. A gépjárműves szolgálat a Kazinczy 
utcánál tartóztatta fel a társaságot.

TÖBB SZÁZ ÚJ TÉRFIGYELŐ KAMERA

Miskolcon, a Bűnmegelőzési Szabadegyetemen tartott 
előadást nemrégiben Ambrus Attila, aki a ’90-es években a 
„Viszkis rabló” néven híresült el. Az eddigi ismeretek szerint 
harminc alkalommal rabolt ki bankokat, takarékszövetke-
zeteket, postákat. Lebukása után 12 évet töltött fegyházban. 
Szabadulása óta kerámikusként dolgozik, tévéműsorokban 
lép fel. Miskolci előadásán nyilatkozott lapunknak. 

– Tudta, hogy készült önről 
Wikipédia-oldal? Divatos ce-
lebek életútját nem taglalják 
ilyen részletességgel…

– Soha nem kerestem a saj-
tónyilvánosságot, nem igazán 
tehetek róla, hogy a média el-
adhatónak tartja és felkapta a 
történetemet. Sajnálatosnak 
is tartom, szoktam mondani, 
hogy ha valamelyik újságíró 
hozzátartozójára fogtam vol-
na fegyvert annak idején, való-
színűleg nem foglalkozna ilyen 
szívesen a történetemmel. Az 
is tény ugyanakkor, hogy a bű-
neimért leültem a büntetése-
met, levontam a tanulságokat, 
amelyeket igyekszem tovább 
adni – például itt is. Lassan hét 
éve kint vagyok és próbálok 
minden nap becsületesen élni.

– Gondolom, szokványos a 
kérdés: hogy jutott el odáig, 
hogy az első fegyveres rablá-
sát elkövette?

– Ennyi év távlatából ezer 
választ tudnék adni. Hosz-

szan tudnám ecsetelni, mit 
miért tettem, de én nem aka-
rom megmagyarázni. Sokat 
olvastam gyerekkoromban, a 
bűnügyi könyvek a kisujjam-
ban voltak. Ma már tudom, 
hogy nagyon rossz könyvek 
kerültek a kezembe, és nem 
volt olyasvalaki az életem-
ben, aki ezeket a vadhajtáso-
kat lenyesegette volna rólam. 
Kétségtelen, ha egy gyereknél 
nincs megfelelő szülői minta 
és nem nevelik a jóra, akkor 

nagyon csúnyán elcsúszhat-
nak a dolgok az életében.

– Miután Magyarországra 
szökött Romániából, úgy tűnt, 
beindulhat a sportkarrierje. 

– Az az igazság, hogy a 
sportban nem igazán tudtam 
maradandót alkotni, mert 
több évet kihagytam és már 
nagyon nehéz volt utolérnem 
magam. Úgy jöttem át 1988-
ban, hogy mindössze egy in-

gem és egy nadrágom volt. 
Össze kellett raknom az élete-
met, és bár eleinte tényleg jól 
ment a medvebőr-üzlet, egy 
idő után ez is elakadt. Pénzre 
volt szükségem, hogy boldo-
gulhassak. 

Akkoriban rengeteg dolog 
nem működött jól Magyaror-
szágon, a bankok védelmétől 
kezdve az elavult riasztórend-
szerekig stb. Én kihasználtam 
ezeket a hiányosságokat. Az 
ilyen helyzeteket ma már nem 
lehet reprodukálni, szerencsé-

re – és némileg a „munkás-
ságomnak” is köszönhetően 
– azóta nagyon sokat javult a 
bankbiztonság Magyarorszá-
gon. A 90-es évek káosza már 
a múlté - nem azt mondom, 
hogy ma nem lehet bankot ra-
bolni, de legalábbis százszor 
nehezebben menne. 

– Hogyan tudta kezelni a 
hirtelen jött gazdagságot, az 
állandó félelmet a lebukástól?

– A pénz számomra mindig 
csak eszköz volt. Viszont azért 
nem alapítottam családot, 
mert biztos voltam benne, 
hogy előbb-utóbb elkapnak 
vagy lelőnek. Nem szerettem 
volna, ha a gyermekem úgy 
nő fel, ahogyan nekem kellett. 
Tudatosan vállaltam a kamé-
leon életmódot: volt egy spor-
tolói vonal, a legális életem, és 
egy másik énem, a viszkis rab-
ló. Az én esetemben nagyon 
igaz volt, hogy könnyen jött 

pénz könnyen megy el. Szen-
vedélybeteg ember voltam, 
rengeteg pénzt elherdáltam a 
kaszinókban. Ebből nem volt 
kiszállás, csak ha lelőnek vagy 
elfognak. Tudtam, hogy nincs 
harmadik opció.

– Valóban pár percen múlott, 
hogy lekapcsolták a határon? 

– Hét perc. Ennyi kellett 
volna, hogy átérjek a ma-
gyar-román határon, ennyi-
vel hamarabb érkezett meg 
a riasztás. De ez így volt jó, 
ahogy történt, meggyőződé-
sem, hogy engem a börtön 
megmentett. Ha nem kapnak 
el, akkor ma már nem élnék. 
Az a fajta hedonista életmód, 
amit folytattam, ahogyan 
szórtam a pénzt, csak az volt a 
szabály, hogy nincs semmiféle 
szabály… Szóval ezek együtt 
oda vezettek volna, hogy 
előbb-utóbb rosszul sül el egy 
bankrablásom, lelőnek, vagy 

valaki más hal meg. Hálás va-
gyok a sorsnak, hogy időben 
elkaptak és nem terheli ilyen 
a lelkiismeretemet. Nem kell 
attól félnem, milyen csontváz 
esik ki a szekrényből.

– Hogyan folytatja az életét 
a büntetését letöltő Ambrus 
Attila?

– Keramikus vagyok és sze-
retem ezt csinálni. Lesz egy 
kiállításom november 15.-
én Szentendrén, tehát ezúttal 
nem a Bűnügyi Múzeumban, 
ez nagyon fontos (mosolyog). 
Bízom benne, hogy a – nem 
a korábbi, hanem a mosta-
ni – szakmámban is mara-
dandót fogok alkotni. Akinek 
van Szentendrén kiállítása, az 
azért már eljutott egy szintre. 
Most ezen dolgozom, nekem 
ez a jövő, szeretném a civil 
szférában is letenni a név-
jegyemet az asztalra.

KUJAN ISTVÁN

Életéről mesélt lapunknak a „viszkis rabló”

Miskolci Napló12 Közélet

A rendészet térfigyelő szolgálatának jelzésére rövid időn 
belül, a helyszínen elfogták a rendőrök azt az elkövetőt, 
aki a villanyrendőrnél, egyik éjszaka brutálisan 
bántalmazta áldozatát.  

„A PÉNZ SZÁMOMRA MINDIG CSAK ESZKÖZ VOLT”

Szécsényi Marianna

Nagy Ákos

A Viszkis című filmben Szalay Bence játszotta  
Ambrus Attilát 
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A BMH Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
347 településén látja el a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási feladatokat. 

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

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

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

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

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

kollégáinktól.

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

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

Környezettudatosan a BMH Nonprofit Kft.-vel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A VOSZ B.-A.-Z. Megyei Szervezetének elnöksége minden évben meghirdeti a PRIMA díjat, amellyel a megye kulturális, tudományos, oktatási és sport életének 
legkiválóbb képviselőit ismerjük el. A megyei PRIMA díj várományosai 10 kategóriából lettek kiválasztva és közülük hárman kapnak PRIMA díjat, egyvalaki 
Közönségdíjban részesül. A kiválasztottak 2018. november 10-én a Miskolci Nemzeti Színházban a nagyszabású megyei PRIMA díj gálán vehetik át díjaikat.



A JOGÁSZ VÁLASZOL

Miskolci olvasónk levelében azt írja, hogy kertes házban 
lakik, fúrt kúttal rendelkezik, amelyet több évtizeddel 
ezelőtt, a korábbi tulajdonos létesített. A kutat kizá-
rólag a kis veteményesének a locsolására 
használja. Kérdezte, be kell-e jelenteni ezt 
ezen kutat, és ha igen, meddig, milyen 
formában, milyen hatóságnak?

A vízgazdálkodásról szó-
ló 1995. évi LVIII. törvény 
szerint, a házi fúrt vagy 
ásott kutakra, - ha nem en-
gedéllyel létesültek-, vízjo-
gi fennmaradási engedélyt 
kell kérni. Az engedélyezési 
eljárást 2018. december 31-
ig kell kezdeményezni.

A vízgazdálkodási tör-
vény szerint, minden kút 
vízjogi létesítési engedély-
köteles. A házi vízellátást, 
háztartási vízigények ki-
elégítését szolgáló, csekély, 
(500 m3/év alatti) vízkivé-
telű, talaj- vagy parti szű-
résű vizet csapoló kutak en-
gedélyezése ügyében a helyi 
jegyzőhöz kell fordulni.

Az előzőektől eltérő ku-
tak engedélyezését a terüle-
tileg illetékes katasztrófavé-
delmi hatóság végzi.

Vagyis valamennyi kút 
engedélyeztetését el kell vé-
gezni és azok kapcsán két 
eljáró léphet fel hatóság-
ként: a helyi jegyző vagy a 
területileg illetékes kataszt-
rófavédelem.

A jegyzői engedélyezés 
alá tartozó kutak vonatko-

zásában, 1992. február 15. 
napja után létesült minden 
kútra, vagyis ásott és fúrt 
kútra egyaránt, vízjogi léte-
sítési engedélyt kellett volna 
kérni. 

Az 1992. február 15. nap-
ja előtt létesült kutak ese-
tében, arra az ásott kútra, 
amely a mélységének és el-
helyezkedésének függvé-
nyében jogszerűen létesült 
engedély nélkül, üzemel-
tetési engedélyt kell kérni. 
Arra az ásott kútra, amelyre 
létesítésének időpontjában, 
mélységének és elhelyezke-
désének függvényében en-
gedélyt kellett volna kér-
ni, fennmaradási engedélyt 
kell kérni.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

Ki ne ismerné a Gőgös Gúnár 
Gedeon című könyvet, melyet 
1962-ben adott ki először a 
Móra Kiadó. Az első megje-
lenéstől a mai napig szülők, 
kisgyermekek és kisis kolások 
nemzedékei olvassák a bra-
vúros írói teljesítménnyel lét-
rehozott kötetet. 

A Veronaki családi kon-
cert a híres könyv szövegeit 
dolgozza fel. November 17-
én, szombaton 15:00 órától a 
Művészetek Háza Hangver-
senytermében várnak min-
denkit 0-tól 100 éves ko-
rig. A MÜHA Placcon pedig 
népi játékokkal, táncházzal és 
Márton napi finomságokkal 
készülnek a szervezők. 

Túlzás nélkül kijelenthet-
jük, hogy a Gőgös Gúnár 

Gedeon majdnem minden 
magyar család könyvespol-
cán fellelhető. Írónője Varga 
Katalin a Veronaki zenekar 
énekesének, Tarján Veroniká-
nak a nagymamája. Veronika 
már régen tervezte a mű fel-
dolgozását, így a Veronaki ze-
nekarral a könyvben szereplő 
nagyszerű írásokat dalokká 
varázsolták. 

A zenéket Mogyoró Kornél 
és Fejér Simon Pál szerezték. A 
világzenei hangzásban a ma-
gyar és erdélyi népzenei ele-
mek mellett, fellelhető a bal-
káni, a blues, valamint a pop 
zene hangzásvilága. A Liba-
bál koncert meghívott vendé-
ge Szokolay Dongó Balázs, aki 
unikális játékával teszi felejt-
hetetlenné a muzsikát. Ezzel 
az igazán különleges műsorral 

szeretnének tisztelegni az író-
nő élete és munkássága előtt.

A zenekar célja, hogy csalá-
doknak szóló minőségi, sze-
rethető zenét alkossanak. 

A hangszerelés is igen válto-
zatos, találkozhatunk a török 
vidékekről származó hosszú 
nyakú szazzal, moldvai nép-
zenéből ismert kobozzal, eg-
zotikus, különleges ütőhang-
szerekkel, gitárral, brácsával, 
tamburákkal, tangóharmoni-
kával és nagybőgővel. A zenei 
sokszínűséget a többszólamú 
vokális megszólalás teszi iga-
zán egyedivé. A mesével kö-
rül szőtt zenei világ igazi kü-

lönlegesség a gyermekeknek 
a muzsika hatalmas óceán-
ján. A koncert előtt a MÜHA 
Placc is benépesül, ahol 14 
órától népi játékokkal várják 
a gyerekeket. Az étel- és ital 
kínálatról a Borsod Burger 
gondoskodik. A szokásos vá-
laszték mellett készülnek kife-
jezetten gyermek menüvel is: 
mini burgerekkel, különbö-
ző sültkrumplikkal pl. édes-
burgonyából és almafröccsel. 
Természetesen lesz meglepe-
tés libaság is az étkek között.  
16 órától pedig táncház Bár-
dos Zsuzsanna táncpedagó-
gus közreműködésével.

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztálya 
ebben az évben 19. alkalom-
mal rendezi meg pályavá-
lasztási rendezvénysorozatát. 

A „pályaválasztási hónap” 
célja, hogy hozzásegítse a fi-
atalokat a munkaerő-piaci 
igényeknek megfelelő pálya-
választási döntés meghoza-

talához, a pályaválasztást se-
gítő szakembereket pedig 
megismertesse az ezt támo-
gató intézményi- és eszköz-
rendszerrel, jó gyakorlatok-
kal.

Azt szeretnék elérni, hogy 
a fiatalok valódi ismeretekre 
alapozva hozzanak döntést, 
amikor pályát választanak. 

A programsorozat ki-
emelkedő eseménye a Pálya-

választási Kiállítás, melyet 
minden évben nagy érdeklő-
dés kísér. A kiállítás időpont-
ja és helyszíne:

2018. november 7-8–a 
(szerda-csütörtök) 

Miskolci Generáli Aréna 
(3530 Miskolc, Görgey Artúr 
u. 19) 

A pályaválasztási kiállítá-
son az un. „Cégek és szak-
mák utcájában” mutatják be 

az iskolák, a gyakorlati kép-
zőhelyek és a munkáltatók a 
hiány- és keresett szakmák 
vonatkozásában az adott 
foglalkozások sajátosságait, 
a jellemző tevékenységeket, 
munkaeszközöket, gyakorla-
ti bemutatók prezentálásával. 

A kiállításon szülők, taná-
rok és leendő diákok talál-
kozhatnak az oktatási és kép-
ző intézményekkel.

Kriza Ákos polgármester 
az átláthatóság érdekében a 
DVTK-ban meglévő városi 
tulajdonrészből nemrégiben 
2%-nyi tulajdonrészt ingye-
nesen felajánlott a diósgyőri 
szurkolók számára. Egyide-
jűleg felkérte a futball klub 
másik, többségi tulajdono-
sát, hogy ők is adják át tu-
lajdonrészük két százalékát 
ingyenesen a szurkolói kép-
viselet számára. 

A szurkolók máris reagál-
tak a felajánlásra. A Diósgyőr 
Szurkolók Közössége (DSZK) 
szerint meg kell ragadni a kez-
deményezés adta esélyt. Fon-
tos, hogy újra komolyan ve-
gyék a szurkolókat és ezért 
szükség van a 2+2%-os tulaj-
donrészre és az általa kínált 
lehetőségekre. Az egyesület 
alapító tagjai az amigeleken.
hu szurkolói portálnak nyilat-
koztak. 

– Mi hívta életre az egyesü-
letet?

– A stadionavató előtt átélt 
közösségi élmény volt a kezdő 
lökés ahhoz, hogy elinduljunk 
ezen az úton. Több hónappal 
a mérkőzés előtt elkezdődött a 
tervezgetés a szurkolók között, 
hogy méltóképpen megünne-
pelhessük ezt a mérföldkőnek 
számító eseményt. Az egész 
stadionos koreográfia elkészí-
tésekor folyamatosak voltak a 
felajánlások, volt, aki több hét 
szabadságot vett ki és volt, aki 
anyagi, tárgyi felajánlást tett.

Sajnos ezt a szép ünnepi pil-
lanatot beárnyékolta a csapat 

csúfos szereplése, melyet pél-
dátlan módon spontán tün-
tetés követett. Ennek kapcsán 
vált világossá, hogy nekünk, 
szurkolóknak is új szintre kell 
emelnünk az érdekképvise-
letet. Nem csak a lelátón kell 
hallatnunk hangunkat, köte-
lességünk segíteni abban, hogy 
a csapat sikeres legyen!

– Kik hozták létre a DSZK-t, 
mit lehet tudni az alapítókról?

– Az egyesületet a szerve-
zett szurkolói csoportok ve-
zetői alapították. Legfőbb cél, 
hogy a diósgyőri szurkolókban 
rejlő erőt összefogjuk és segít-
sük ezzel a DVTK hírnevének 
öregbítését. A tagság minden-
ki számára elérhető! Hívunk 
és várunk minden diósgyőri 
szurkolót, hogy legyen tagja az 
egyesületnek.

Az egyesület tisztségvise-
lői társadalmi munkában vég-
zik feladataikat, díjazást, egyéb 
más juttatás nem illeti meg 
őket. Az egyesülethez jövőben 
befolyó pénzösszegeket (tagdí-
jak, támogatások, felajánlások) 
a szurkolók érdekében fog-
juk felhasználni. Segíteni sze-
retnénk az idegenbeli buszos 
és vonatos utazásokat, helyet 
kívánunk adni szurkolói ren-
dezvényeknek, összejövetelek-
nek az egyesület leendő klub-
helyiségében. Évről évre több 
gyermek és családi programot 
kívánunk szervezni, rendsze-
ressé fogjuk tenni az idén el-
indult szurkolói focitornát, és 
szeretnénk még több gyerme-
ket bevonni a diósgyőri szur-
kolói életbe.

Minden egyesületi tag jogo-
sult lesz tagkártyára, mely ked-
vezményeket biztosít tulajdono-
sának az egyesület által készített 
egyedi, limitált szériás szurko-
lói ajándékra (ez az első évben 
egy kötött sál lesz) valamint le-
hetőséget kap arra, hogy a kö-
zeljövőben létrejövő egyesületi 
helyiséget használhassa. És ter-
mészetesen a legfontosabb, hogy 
együtt tudjuk megfogalmazni, 
mik azok az előttünk álló felada-
tok, melyeket meg kell oldani a 
DVTK érdekében!

– Milyen konkrét ötleteitek 
javaslataitok vannak?

– Az egyesületnek több ötle-
te, javaslata is van a DVTK tu-
lajdonosai felé. Szeretnénk elér-
ni, hogy minden hazai meccset 
térítésmentesen látogathasson 
egy általános iskolai csoport a 
kísérő pedagógusokkal, mert 
aki gyerekként megismeri a 
diósgyőri lelátó hangulatát, az 
egész életére szurkolóvá válik. 
Mindenképpen beszélnünk 
kell a bérlet és jegyárak kér-
déséről is! A futball csak ak-
kor futball, ha nézők is van-
nak a stadionban! Javasoljuk 
a családi kedvezményes bérle-
tek kérdésének felülvizsgálatát, 
nem reális az a helyzet, hogy 
egy ferencvárosi családi bérlet 
több tízezer forinttal olcsóbb, 
mint a diósgyőri. Érdemes len-
ne beszélgetni a jegyárak ará-
nyosításáról is, ha a csapat tel-
jesítménye csak a kiesőhelyek 
valamelyikére elegendő, nem 
elvárható a szurkolóktól, hogy 
ők is teljes jegyárat fizessenek 
hétről hétre…

– Az utóbbi időben minden-
ki felkapta a fejét a kisebbségi 
tulajdonos 2%-os felajánlásá-
ra. Mi a véleményetek erről?

– Ebben a válságos helyzet-
ben meg kell szólalnunk és köz-
vetíteni kell a szurkolói vélemé-
nyeket! Részévé kell válnunk a 
saját klubunk életének, erre re-
mek alkalmat adhat a 2%-os (és 
még +2%?) szurkolói tulajdon-
rész. Az egyesület véleménye 
szerint meg kell ragadni a kez-
deményezés adta esélyt. Fon-
tos, hogy újra komolyan vegyék 
a szurkolókat és ezért szükség 
van a 2+2%-os tulajdonrészre 
és az általa kínált lehetőségekre. 
A tulajdonosoknak első kézből 
kell hallani a szurkolók vélemé-
nyét! Fontos megjegyezni, hogy 
ez a modell a német labdarú-
gásban már jól működik, sőt a 
német futballkultúra alapköve.

Európa többi élbajnokságához 
képest a német Bundesligában a 
klubok működését továbbra is 
az ún. 50 % + 1-es szabály hatá-
rozza meg. A szabály, mely előír-
ja, hogy a profi klubokat érintő 
döntések meghozatala továbbra 
sem befektetői csoportok, ha-
nem maguk az anyaegyesüle-

tek kezében maradjon, melynek 
tagjai a szurkolók is. Németor-
szágban a futballklubok egyesü-
leti alapon szerveződnek: mint 
a civil szféra bármely más terü-
letén, itt is az egyesületek saját 
önkormányzattal, nyilvántartott 
tagsággal bíró jogi személyek; 
tulajdonosaik nincsenek, az 
egyesület – leegyszerűsítve – a 
tagok összessége. Tag pedig bár-
mely természetesen személy le-
het, aki a klub által előírt tagdíjat 
megfizeti és nem folytat olyan 
magatartást, melyet az egyesület 
alapszabálya kizárással fenye-
getne.

Az a folyamat, ami több hazai 
es külföldi klubnál is lejátszó-
dott, itt nem ismétlődhet meg, 
nem lehet kihagyni a szurko-
lókat a döntésekből! Világosan 

kell látnunk, hogy ma egy ma-
gyarországi első osztályban sze-
replő csapatnak állami, önkor-
mányzati és közvetítési díjakból 
több milliárdos fix bevétele 
van! Ezek a pénzek, ha közvetve 
is, de a drukkerek zsebéből ke-
rülnek a csapat tulajdonosához, 
az pedig nem életszerű, hogy 
ezek után semmilyen módon 
sem vonják be a szurkolókat az 
őket érintő döntésekbe!

Ez a csapat 108 évvel ezelőtt 
közösségi összefogásból jött 
létre! Nekünk küzdenünk kell 
azért, hogy a klubot, a csapa-
tot ismét sajátjuknak érezzék 
az itt elő szurkolók! Edzők, já-
tékosok, tulajdonosok jönnek 
mennek... de mi maradunk 
és harcolunk tovább! HAJRÁ 
DIÓSGYŐR!

„Szükség van a 2+2 százalékos tulajdonrészre!”

Márton-napi mocorgó  
a Művészetek Házában

Miskolci Napló14 Közélet

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS

DIÓSGYŐR SZURKOLÓK KÖZÖSSÉGE

Ezekről a fontos kérdésekről beszélnünk kell minél szélesebb 
körben, ezért nyílt elnökségi ülést tartunk, ahol lehetőséget biz-
tosítunk szurkolótársainknak, hogy elmondják véleményüket és 
csatlakozzanak az egyesülethez.

Időpont: 2018.11.08. 17:30
Helyszín: Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola  

(3525 Miskolc, Mátyás király u. 21.)
FACEBOOK: https://www.facebook.com/diosgyor.szurkolok.

kozossege/ EMAIL: egyesulet.dszk@gmail.com

Kút fennmaradási engedély
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– Milyen gyakran kell mellékmérőt cserélni?
– Minden vízmérő órát (ha nem hibásodik meg) 8 

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

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

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

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

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

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

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

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

– Mellékmérő cserét követően bejelentést 
hogyan tehet?

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

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

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

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

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

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

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

végzésre?
A vízórák beépítése után a gyártó az óraszer-

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

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

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

–  mérőhelyhez való közvetlen hozzáférés nem 
biztosított.

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

Ezen felül a felhasználókat terheli a mérőhelyek 
átalakításának költsége is: 

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

Ezeket az átalakításokat javasoljuk előzetesen 
szakemberrel elvégeztetni!

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

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

Bükki forrásból

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 
MELLÉKVÍZMÉRŐ-CSERÉRŐL 

Hirdetés

Jótékonysági futóversenyt ren-
deztek múlt vasárnap a miskol-
ci repülőtéren, a befolyt összeg-
ből egy mellkaskompressziós 
gépet és egy ultrahang-ké-
szüléket vásárol a szervező, a 
Magyarországi Légimentésért 
Alapítvány. A rendezvényen 
több százan vettek részt. 

A civil kezdeményezésként, 
miskolci székhellyel létrejött ala-
pítvány célja a magyarországi lé-
gimentés magas színvonalának 
megőrzése, fejlesztése és műkö-
désének támogatása, a lakosság 
egészségkultúrájának javítása.

A futóversenyen részt vett 
Török Dezső, a megyei közgyű-
lés elnöke, és Pfliegler Péter al-
polgármester is. Mint mondta, 
Miskolc sportváros, elég csak a 
megújult, illetve az újonnan ki-
alakított létesítményekre gon-
dolni: a stadionra, a futópá-
lyára, a tapolcai strandfürdőre, 

stb. A miskolci sportolók több 
csapat- és egyéni sportágban is 
kiváló teljesítményt nyújtanak.

– Az esemény résztvevői 
magukkal is jót cselekszenek, 
hiszen az egészségük megőr-

zését segíti, ha különböző táv-
okat lefutnak – hangoztatta az 
alpolgármester. – Ugyanak-
kor másokért is jót cseleksze-
nek, hiszen anyagi hozzájáru-
lásukkal olyan orvostechnikai 
eszközök beszerzését segítik, 
amelyek a légimentők tevé-
kenységének támogatásához, 
mások életének megmentésé-
hez járulnak hozzá.

Nagy Boglárka, a Magyar-
országi Légimentésért Alapít-
vány alapítója kiemelte, ez a 
nap egy újabb példája annak 
a polgári összefogásnak, amely 
itt, Miskolcon tapasztalha-
tó. Külön köszönetet mondott 
Pfliegler Péternek azért a se-
gítségért, amit az elmúlt hóna-
pokban tanúsított és kiállt ala-

pítványuk, illetve a légimentés 
ügye mellett.

Czabajszki Máté, a jóté-
konysági futóverseny egyik 
futónagykövete, a miskol-
ci légimentő bázis orvosa, a 
Magyarországi Légimentésért 
Alapítvány kuratóriumának 
tagja arról szólt, hogy mind-
két eszközt a sürgősségi el-
látásban használjuk, ezekből 
csak egy-kettő van az ország-
ban a mentőhelikoptereken. 
Az egyik az újjáélesztésnél 
segít, a másik pedig az életet 
veszélyeztető állapotot tudja 
diagnosztizálni. Illetve meg-
erősíti a diagnózist és így az 
életmentő beavatkozást még 
korábban és precízebben tud-
ják elvégezni.

Jótékonysági futóverseny a repülőtéren 

Fuss, hogy mások is túlélhessék! Csak becsületgólra futotta 
Nagy érdeklődés övezte múlt szombaton a Diósgyőr–Ferenc-

város mérkőzést a labdarúgó NB I 12. fordulójában. Az első he-
lyen álló zöld-fehérek a 47. percben már 4-0-ra vezettek Miskol-
con, Böde Dániel mesterhármast szerzett. Branko Mihajlović 
büntetőből szépített a 71. percben. (DVTK - FTC 1-4 (0-3))

Franciaországban is sikerült
A francia Nantes Rezé vendége volt szerdán este az Aluivent 

DVTK női kosárlabda csapata az Európa Kupában. Közel száz 
pontot dobva, végig vezetve, egy nagyon fontos mérkőzést 
nyertek meg a lányok. (Nantes Rezé - Aluinvent DVTK 87-97)

Javul a Jegesmedvék mérlege 
Október 26-án, a Tipsport Liga 16. fordulójában a DVTK Jeges-

medvék csapata hosszabbításban győzte le a HC 07 Detva együt-
tesét egy rendkívül izgalmas és nagy csatát hozó mérkőzésen. A 
rendes játékidő utolsó percében, 3-3-as állásnál a gyetvai csapat 
megszerezte a vezetést, azonban előbb Loiseau egyenlített, majd a 
ráadásban Magosi Bálint szerezte meg a győztes találatot. (DVTK 
Jegesmedvék - HC 07 Detva 5-4 h.u.) Két nappal később, az MHk 
32 Liptovský Mikuláš jobb helyzetkihasználásának köszönhetően 
győzte le a DVTK Jegesmedvéket a két csapat vasárnapi mérkő-
zésén. A gól nélküli első harmad után a középső játékrészben két 
gyors találatot szerzett a vendég csapat, a harmadik harmadban 
pedig mindkét együttes kétszer volt eredményes. (DVTK Jeges-
medvék - MHk 32 Liptovský Mikuláš 2-4) Október 31-én nagy-
szerű teljesítményt nyújtva győzött idegenben a DVTK Jegesmed-
vék a HC Nové Zámky ellen. A szerda esti mérkőzésen Miskolczi 
Márk megszerezte idénybeli első találatát, Vas János duplázni tu-
dott, míg Vay Ádám kapott gól nélküli győzelemmel debütált új 
csapatában. (HC Nové Zámky - DVTK Jegesmedvék 0-3)

Lerohanta az MVLC Benedek  
Tibor tanítványait 

A magyar első osztályban, az E.ON Férfibajnokság B-cso-
portjának harmadik fordulójában a miskolci vízilabdások ma-
gabiztos győzelmet arattak az UVSE alaposan megfiatalított 
csapatával szemben. Már az első játékrész 5-0-s miskolci vezetés-
sel ért véget, a folytatásban pedig tovább növelte előnyét a Mis-
kolc. A borsodi együttes végül hétgólos diadalt aratott a főváro-
siak felett, s megszerezte harmadik győzelmét a bajnokságban.  
(PannErgy-MVLC-UVSE 14-7)

HÍREK, EREDMÉNYEK
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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

Nemrégiben rendezték meg a Tudomány és Technika Házában az első miskolci test és lélek napot, a Harmony Day-t. A szer-
vezők, az Első Miskolci Lady Lions Club és a Szupervumen magazin egész nap ingyenes szűrővizsgálatokkal, tanácsadással, 
sporttal várták a helyszínen azokat, akik számára fontos a tudatos életmód, és az egészség. A rendezvényt Kiss János alpolgár-
mester nyitotta meg, aki a város intenzív sportéletére is utalva, köszöntőjében kiemelte: büszkén mondhatjuk el, hogy Miskol-
con nemcsak beszélünk a testi-lelki egyensúlyunkról, hanem teszünk is érte.                                                 FOTÓ: VÉGH CSABA

Jeles őszi napok
2

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

sei: 1. Chardonnay, 2. Olaszrizling, 3. Leányka, 4. Kékfrankos. Nyertesek: Majoros Tamara 
(Miskolc), Dieter Maschulik (Bécs). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el. 

A rendőrkutya vezetett 
a rabló nyomára

Rablás miatt folytat bün-
tetőeljárást a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság egy 31 
éves helyi férfival szemben. 
A gyanúsított szerda este 11 
órakor Sály településen egy 
családi házban betörte az aj-
tót és pénz után kutatott, 
mely során valamivel több, 
mint 30 ezer forintot talált. 
A tulajdonos még a lakásban 

tetten érte az általa ismeretlen férfit, aki ezek után pénzt követelt 
az idős nőtől. A rabló a sértett ellenállását látva menekülés közben 
fellökte áldozatát, aki elesett. A helyszínre érkező rendőrök nyo-
mozókutyát indítottak a tettes után, Selbi egy közeli utcában lévő 
épületig követte a nyomot. A nyomozók az elkövetőt másnap elfog-
ták, kihallgatását követően őrizetbe vették.

DVTK-Fradi: óriási rendőri készültség

Miskolcon és Budapesten is hatalmas rendőri készültség kísér-
te a múlt szombati, DVTK-Ferencváros összecsapást. A Keleti pá-
lyaudvart már október 27-én délelőtt több mint ezer koromfeketé-

be öltözött Fradi-drukker 
lepte el. A fanatikusok 
füstbe borították az ál-
lomást és már itt izzó 
 meccs hangulatot teremtet-

tek éneklésükkel. Most először különvonatot is kaptak a szurko-
lók, a fradistákat szállító, 14 vagonból álló szerelvény délután fél 
egy körül indult el Miskolcra, és három óra körül érkezett meg. A 
szurkolókat buszra ültették és zárt konvojban, rendőri felvezetés-
sel szállították a stadionhoz. A két tábort végig elkülönítették egy-
mástól, tettlegességről nem kaptunk hírt. 

Tíz hektáron pusztított a tűzvész Cigándnál 
Az elmúlt időszak csapadékhiányos időjárása több helyen tűz-

veszély idézett elő a száraz aljnövényzetnél. Október 24-én, kora 
este a katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy Tiszacsermely 
külterületén, hatalmas területen gyulladt meg az aljnövényzet és a 
száraz fű egy nyárfásban – a lángok mintegy tíz hektárt érintenek. 
A cigándi és a sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltók oltották a tüzet, a 
helyszínre ment a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

Kis híján a Szinvában landolt egy Opel
Komoly baleset történt kedden este tíz óra után Miskolcon, a 

Kiss Ernő és a Thököly Imre utak kereszteződésénél. Az ütközés-
ben hárman súlyosan megsérültek, egy Opel személyautó kis hí-
ján a Szinvába sodródott. Rendőrségi információink szerint a bal-
eset az Opel személyautó sofőrje miatt következett be, aki a Kiss 
Ernő útról a Thökölyre kanyarodva, nem adta meg az elsőbbséget 
egy szemből érkező Audinak. A járművek ennek következtében 
frontálisan összeütköztek, három személy súlyosan megsérült, az 
anyagi kár jelentős.

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 - április 20) Minél többet töpreng valamin, 
annál több akadály merülhet fel, ezekkel azonban ráér akkor 
foglalkozni, amikor valóban szembe kerül velük. Egyelőre min-

den oka megvan rá, hogy a legjobbat remélje.

Bika (április 21 - május 20) Régóta próbál figyelmen kívül 
hagyni egy egészségügyi problémát, mert nem szereti gyengé-
nek látni magát. Semmi jóra nem vezet, ha tovább űzi a testét, 

a gond nem fog magától eltűnni. Ideje változtatni. 

Ikrek (május 21 - június 21) Békés együttélésre törekszik, de 
vannak emberek, akik erre egyszerűen alkalmatlanok. Ha igyek-
szik is a kedvükben járni, lesz, aki csak a rosszat látja meg, és az 

ő hozzáállásukkal nagyon nehéz lesz bármit kezdeni.

Rák (június 22 - július 22) Egyelőre óvatos, és hiába próbálja 
valaki kicsikarni a véleményét, tartózkodik. Senki sem szereti, 
ha ellene használják fel a saját szavait, de nem biztos, hogy a 

homályban élni, vagy bujkálni a jó megoldás.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Egy feladat, amit elsőre 
talán egyszerűnek hitt, sokkal nagyobb terhet tesz majd a vál-
laira, mint azt elsőre gondolta volna. Ne ijedjen meg azonban 

az első lépéseknél, érdemes lesz végig járni ezt az utat. 

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Lehet, hogy többet ag-
gódik valami miatt, mint amennyit kellene. Bár szeretné, nem óv-
hat meg mindenkit mindentől, de ez nem is az Ön feladata. Tegye 

a dolgát, és fogadja el, hogy nem mindenható.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) A kudarc feldolgozá-
sa talán nem tartozik az erősségei közé, de ezt is meg kell ta-
nulnia a sikerért cserébe. Ha úgy könnyebb, engedje szabadjára 

az indulatait, és utána gyorsan térjen vissza a munkához.

Skorpió (október 24 - november 22) Két legyet üthet egy 
csapásra, ha valakivel kedves és segítőkész lesz. Egyrészt a saját 
lelkiismeretének is jót tesz, másrészt könnyen lehet, hogy az il-

lető hamarosan viszonozni tudja majd az önzetlen segítséget.  

Nyilas (november 23 - december 21) Ön is cipeli azoknak 
a terheit, akik fontosak a számára, de ne feledje, hogy a súlyt 
meg kell osztani, és nem az a megoldás, ha mindent magára 

vállal. Ez lehetetlen küldetés, előbb-utóbb összeroppan a terhek alatt.

Bak (december 22 - január 20) Gyorsan szeretne végezni 
egy kellemetlen dologgal, ezért kapkod, így viszont még több 
hibát követ el, lassabban végez. Próbáljon nyugodt maradni 

akkor is, ha kellemetlenül érzi magát az adott helyzetben.

Vízöntő (január 21 - február 19) Óvakodjon azoktól a hely-
zetektől, ahol olyan embereknek kell bizonyítania, akiknek a 
véleménye nem sokat számít. Így könnyen pazarolhat energiát 

olyasmire, amiből semmiképpen sem jöhet majd ki jól.

Halak (február 20 - március 20) Amikor a könnyebb utat vá-
lasztja, lehet, hogy csak átmeneti terhektől szabadul meg, és 
a dolgok árát később ugyanúgy meg kell fizetnie. Gondolja át, 

hogy nem jobb-e inkább most egy kis erőfeszítést tenni. 

FORRÓ NYOMON

Minden évben október utolsó vasárnapján a székelyföldi tele-
püléseken őrtüzek gyúlnak, hogy jelezzék: az erdélyi magyarok 
közösen küzdenek Székelyföld önállóságáért. Október 28-án dél-
előtt az autonómiáért, a 100 évvel ezelőtt tett román ígéretek be-
tartásáért imádkoztak, este pedig az elmúlt évekhez hasonlóan 
idén is sorra gyúlnak majd az őrtüzek Székelyföldön. Az ott élő 
magyarok így mutatják meg összetartozásukat.

Székely autonómia

A hét fotója

HARMONY DAY
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