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A Miskolci Napló által meg-
szerzett, szeptemberben ké-
szült reprezentatív közvéle-
mény kutatási adatok szerint 
a biztos szavazók körében 
Alakszai Zoltán tíz százalék-
kal vezet Veres Pál előtt. 

A Fidesz-KDNP jelöltje 55, 
míg Veres Pál 45 százalékon áll. 
Az adatok hitelességét a felmé-
rést készítő Závecz  Research 
igazgatója, Závecz Tibor is meg-
erősítette lapunknak. Közvé-
lemény kutatási háború tört ki 
Miskolcon az utóbbi napokban. 
Ellenzéki hírportálokon jelent 
meg hamis adat a jelöltek tá-
mogatottságáról. A Velünk a 
Város egyesület fölényesen ve-
zet a Fidesz-KDNP jelöltjével 
szemben Miskolcon – írták. 
A Závecz Research igazgatója 
helyreigazítást kért a portálok-
tól melyben azt írta: – „A cikk-

ben szereplő adatok és állítások 
teljes mértékben hamisak”.  

Závecz Research:  
Alakszai – Veres: 55 – 45

A Miskolci Napló megszerez-
te a Závecz Research által szep-
temberben, Miskolcon készí-
tett reprezentatív közvélemény 
kutatási adatokat. Ebből kide-
rül, hogy az összes megkérde-
zett körében Alakszai Zoltán 
a Fidesz-KDNP jelöltjének tá-
mogatottsága 37 százalék, míg 
Veres Pál az ellenzék jelöltje 
31 százalékon áll. Pakusza Zol-
tán (Mi Hazánk Mozgalom) 5, 
míg Kopcsó Gábor (Új Lendület 
Miskolcért) 2 százaléknyi voks-
ra számíthat.

A biztos szavazó jelöltválasz-
tók körében tíz százalék a kü-
lönbség a Fidesz-KDNP jelölt-
jének javára. Alakszai Zoltánra 
a megkérdezettek 55, míg Veres 

Pál összellenzéki jelöltre a vá-
lasztók 45 százaléka adná sza-
vazatát. 

Közvélemény  
kutatási háború

Először a Velünk a Város 
Egyesület kampánykiadványá-
ban jelent meg az a grafikon, 
amely azt sugallja, hogy köz-
vélemény kutatási adatok alap-
ján, Miskolcon a Fidesz- KDNP 
támogatottsága mindössze 30 
százalék, míg az ellenzék 37 
százalékon áll. Kísérő szöveg-
ként pedig az oldalon az sze-
repel „Miskolc nem a Fideszé”, 
illetve felsorolják az egyesüle-
tet tömörítő pártokat és hozzá-
teszik: – „Ha mind elmegyünk 
szavazni, ősszel visszaadjuk 
Miskolcot a Miskolciaknak.”

Az ellenzéki hírportálok még 
ennél is tovább mentek. Az 
eszakhirnok.hu oldalon már 
ezzel a címmel jelentek meg a 
diagramok: „A Fidesz éppen 
szív Miskolcon”. A portál pedig 
a cikkben azt írja: – „Közel tíz 
százalékkal vezet a Velünk a Vá-
ros egyesület és az ellenzéki ösz-
szefogás Miskolcon. Legalábbis 

erről számol be a legutóbbi Zá-
vecz mérés.”

A Závecz Research igazgató-
ja helyreigazítást kért a hírpor-
táloktól. „2019. szeptember 22-
én a miskolci borsod24.com és 
eszakhirnok.com portálokon 
a ZRI Závecz Research-re hi-
vatkozva jelentek meg közvé-
lemény-kutatási adatok. Köz-
löm, hogy a cikkekben szereplő 
adatok nem felelnek meg a va-
lóságnak, ilyen eredmények-
re jutó felmérést cégem nem 
végzett Miskolcon. A cikkben 
szereplő adatok és állítások tel-
jes mértékben hamisak, azok 
– egyébként nem is a legutób-
bi – országos közvélemény-ku-
tatásnak az összes megyei jogú 

városra vonatkozó átlagai, ame-
lyeket semmiképpen nem lehet 
a Velünk a Város Egyesület és a 
Fidesz miskolci eredményeivel 
azonosítani. Az említett portá-
loktól helyreigazítást kértem.  – 
írta Závecz Tibor.

A Velünk a Város  
kiadványa is hibázott

Závecz Tibor telefonos meg-
keresésünkre elmondta: – A 
Velünk a Város kampánykiad-
ványában megjelentekkel is baj 
van. Az újság ugyanis azt érzé-
kelteti, mintha az ott megjelent 
adatok Miskolcra is igazak len-
nének, pedig ez nem így van. 

A diagramok alá írt szöveg: 
„Legfrissebb Závecz RI mérés 

a Fidesz és az ellenzék támoga-
tottságáról a megyei jogú vá-
rosokban” ugyanis azt sugall-
ja, hogy valamennyi megyei 
jogú városban így Miskolcon 
is ez lenne az arány pedig ez 
nem igaz. – „Ebbe benne van 
Szeged, Debrecen, – hogy a 
két ellenpólust mondjam- ez 
ezeknek az átlaga. Azt monda-
ni, hogy Miskolcon is így van, 
azt nem lehet ennek alapján. 
Egyes városokra ez nem áll. Ez 
az összes megyei jogú városok-
nak az átlaga” – mondta el Zá-
vecz Tibor. Az igazgató hozzá-
tette az lett volna helyes, ha a 
diagramok alá azt írják: – „az 
összes megyei jogú város átla-
gában.”

Politika
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ALAKSZAI VEZET, VERES HAMISÍT!

MÓDSZERTAN 
Adatfelvétel módszere: 800 fő személyes megkér-

dezése.
Reprezentativitás: A kutatás mintája nem, élet-

kor és iskolai végzettség szerit reprezentatív a város 
népességére.

Adatfelvétel ideje: 2019. szeptember
Statisztikai hibahatár: Az összes megkérdezett 

vonatkozásában +/-3,5 százalékpont, kisebb rész-
csoportok esetében ennél nagyobb.

A kérdések alapmegoszlása után háttérváltozók 
szerinti bontásban is közöljük a fontosabb adato-
kat. A kerekítés miatt a százalékok összege eltérhet 
a száztól.

Szignifikáns összefüggések: nagyobb mint 
95% annak valószínűsége, hogy a kapott ösz-
szefüggések a teljes vizsgált (felnőtt) lakosság-
ra nézve is igazak, azaz ilyen esetben a vizsgált 
csoportokban a vélemények közötti összefüggé-
sek nem véletlenek.

Veres Pál (Függetlenek 
Szive Egyesület)

Elhatárolódunk attól, hogy 
hibás adatot közölt egy portál 
– fogalmazott Veres Pál a nagy 
port kavart Závecz-felméréssel 
kapcsolatban.

Érdeklődésünkre a polgár-
mesterjelölt azt mondta, hogy 
információi szerint egy, a 
HVG-ben megjelent elemzést 
jelentetett meg a Velünk a Vá-
ros. A 37 százalékos eredmény 
az LMP-vel együtt jött ki. Hoz-
zátette: a közvéleménykutató 
intézet tételesen megnevez-
te azokat a médiumokat, ahol 
helyreigazítást kért és ezek 
között nem szerepelt egyetlen 
egy sem az őt jelölő, támoga-
tó szervezetek és kiadványaik 
közül. – Elhatárolódunk attól, 
hogy hibás adatot közölt egy 

portál. Sajnálattal tapasztaltuk 
azonban, hogy összemosták a 
dolgokat, és hogy én kampá-
nyolok hamis adatokkal, ami 
nem is feltétlenül hamis ilyen 
értelemben. A kiadványban 
szerepelek, és nyilván minden 
az én fejemre hullik vissza, ami 
a jelölőszervezetben történik. 
A szerkesztőbizottságnak nem 
vagyok tagja. Lehet egyébként 
a közvéleménykutatási szá-
mokkal játszani, de a választás 
fogja majd eldönteni, hogy ki 
kerül a megfelelő pozícióba. 

Alakszai Zoltán  
(Fidesz-KDNP)

Egy város irányításához vi-
lágos programra, értékrendre, 
és helyi valamint kormányza-
ti szinten is meglévő politikai 
egységre van szükség. – Az el-

lenzéki oldalon ezek hiányoz-
nak – mondta, hozzátéve: több 
morális problémát is észlelhet-
tek már a miskolciak az ellen-
félnél. Elég csak arra gondolni, 
ahogyan reagáltak Kriza Ákos 
polgármester visszavonulásá-
ra, a közös értékrend hiányá-
ra, vagy éppen a közvélemény 
kutatási adatok hamisítására. – 
Aki ilyet tesz, az fél. Erre pedig 
minden okuk megvan – jelen-
tette ki Alakszai Zoltán.

Kopcsó Gábor  
(Új Lendület Miskolcért)

Az Új Lendület Miskol-
cért civil szervezet nem ké-
szített közvélemény kutatást 
a kampányban. – A mi költ-
ségvetésünk nem éri el a do-
mináns pártok költségvetését, 
így mi nem tudtunk közvé-

lemény-kutatást végeztetni – 
mondta Kopcsó Gábor. Mi a 
terepmunka során hozzánk 
visszaérkező visszajelzésekből 
következtetünk az aktuális ál-
lapotokra. Amikor megjelent 
az összellenzéki összefogás ál-
tal kiadott anyag, hogy ők áll-
nak 37 százalékon, a Fidesz 30 
százalékon, akkor mi mókásan 
azt mondtuk, hogy ez nagyon 
jó nekünk, hiszen van mate-
matikai esély arra, hogy mi 33 
százalékon legyünk.

A Velünk a Város kampány-
kiadványában megjelent –és 
több online hírportál által át-
vett- grafikonokkal kapcsolat-
ban az Új Lendült Miskolcért 
civilszervezet polgármesterje-
löltje kijelentette: – Ezekkel a 
számokkal azért nem szép ját-
szani, azért nem korrekt, mert 

egy ilyen típusú adat bemutatá-
sa hangulatkeltésre is rendkívül 
alkalmas, miközben fals képet 
mutat. Ezt kifejezetten a válasz-
tók megtévesztésének tartjuk.

Fülöp József Istvánné  
(Munkáspárt)

A Munkáspárt sem végzett 
felmérést támogatottságáról. 
– Én most is, mint minden vá-
lasztás előtt bízom a miskolci-
akban – jelentette ki a párt pol-
gármesterjelöltje. Hozzátette: 
– elítéli, hogy hamis adatokkal 
kampányol Veres Pál csapata.

Pakusza Zoltán  
(Mi Hazánk Mozgalom)

Nincs pénzünk közvéle-
mény kutatásokra. Összesen 
12 darab plakátom van, még 
a kampányra sincs pénzünk 

– jelentette ki Pakusza Zoltán. 
A Mi Hazánk Mozgalom mis-
kolci polgármesterjelöltje hoz-
zátette: – 2014-ben, amikor 
majdnem megnyertem az or-
szággyűlési választásokat, ak-
kor sem végeztettünk közvéle-
mény kutatást. Én az elvégzett 
munkában hiszek. – Amit az 
elmúlt kilenc évben letettem az 
asztalra, azt tudom ajánlani re-
ferenciaként. A választók majd 
eldöntik, hogy ez mire lesz elég 
– tette hozzá. Az ellenzéki ösz-
szefogás által közzétett köz-
vélemény kutatási adatokkal 
kapcsolatban Pakusza Zoltán 
azt mondta: – ezzel Veres Pál-
nak kell majd elszámolnia a 
választók felé, ők pedig majd 
értékelni fogják az októberi 
szavazáson, hogy ez számukra 
mit is jelent. 

Hamis



Alakszai Zoltán válasza a TASZ nyílt levelére 

2019. szeptember 28. | 39. hét | XVI. évfolyam 39. szám
Miskolci Napló – A város lapja Politika 3 

Nyílt levélben fordult a 
miskolci polgármester-je-
löltekhez a Társaság a Sza-
badságjogokért azért, hogy 
tájékoztassák a közvéle-
ményt, milyen lépéseket ter-
veznek a mélyszegénység, a 
szegregáció és a kirekesztés 
csökkentésére. Alakszai Zol-
tán, a Fidesz-KDNP polgár-
mesterjelöltje szintén nyílt 
levélben adott részletes vá-
laszt a felvetett kérdésre.

„Mi lesz Miskolc szegény-
telepeivel” című levele sajnos 
egy alapvetően téves, torz Mis-
kolc-képből indul ki. Állítását, 
miszerint „Miskolcot nagyará-
nyú munkanélküliség, a foko-
zódó szegénység, a lakhatá-
si szegregáció, és az ezzel járó 
nehézségek folytán súlyos szo-
ciális problémák sújtják”, visz-
sza kell utasítanom - kezdi a 
TASZ szakmai igazgatójának 
címzett, a közösségi oldalán 
közzétett bejegyzését Alakszai 
Zoltán. - Ma már Debrecenben 
is magasabb a munkanélküli-
ség, mint Miskolcon. Az elmúlt 
9 évben a FIDESZ-KDNP-s 
városvezetés gazdaságélénkítő 
intézkedéseinek köszönhetően 
harmadára csökkent a munka-

nélküliség a városban. Jellem-
zően inkább munkaerőhiány 
van Miskolcon. Tulajdonkép-
pen csak az nem dolgozik, aki 
nem akar, vagy valamilyen 
okból nem tud. A városban 
az egészséges szerkezetű, sok-
színű gazdaságnak köszön-
hetően a vállalatok ma már 
versengenek a képzett munka-
erőért, ami a bérekben is egyre 
jobban megnyilvánul. Miskol-
con az önkormányzati tulaj-
donú gazdasági társaságoknál, 
valamint a városi közszolgá-
latban dolgozók (több mint öt-
ezer fő) bértömege 42 száza-
lékkal nőtt 2017. január 1. és 
2019. január 1. között. Ez a nö-
vekedési ütem jóval nagyobb 
az országos átlagnál.

– A nyomortelepek felszá-
molását 35 ezer miskolci az 
aláírásával támogatta. A la-
kások kiürítése minden eset-
ben bírósági határozat alapján 
történt és történik. Az ön-
kormányzat ellen nem indult 
semmilyen eljárás jogtalan 
kilakoltatás miatt. Miskolcon 
mindenkire ugyanazok a sza-
bályok vonatkoznak; függet-
lenül a nemzetiségétől, a bőr-
színétől, politikai, vagy vallási 
hovatartozásától, nemétől. Az 

önkormányzati bérlakás-állo-
mány a városi közvagyon ré-
sze. Értékének megőrzése az 
önkormányzat feladata. A kö-
telezettségüket nem teljesítő, 
szerződésszegő, a közvagyont 
szándékosan vagy önhibájuk-
ból rongáló bérlők kiköltözte-
tése kötelessége egy, a közpén-
zekkel felelősen gazdálkodó 
önkormányzatnak. Az ilyen 
bérlőkkel szemben nincs elhe-
lyezési kötelezettsége a város-
nak. Ez nem vagyoni helyzet, 
nemzetiség, vagy bőrszín kér-
dése – hangsúlyozza a bejegy-
zésben Alakszai Zoltán.

– Miskolcon a nyomorte-
lep felszámolás nem csak bon-
tást jelent, hanem építést is. 
Jelenleg is zajlik a Vasgyári 
területen egy nagy volumenű 
bérlakás-felújítási program, 
amelynek célja a hátrányos 
helyzetű emberek életkörül-
ményeinek javítása és a szeg-
regátumok megszüntetése. Az 
ingatlanok felújítása mellett 
közösségi épületek, oktatási és 
egészségügyi létesítmények, 
játszótér is épülnek. Lyukó-
völgyben bölcsődét, óvodát és 
orvosi rendelőt építünk. A vá-
rosban több program is zajlik a 
szegénység felszámolására. 

De mi nem hiszünk a se-
gélypolitikában. Mi – akár-
csak Magyarország kormánya 
– a munkaalapú társadalom-
ban hiszünk. A kormányzat 
és Miskolc város eredményei 
megkérdőjelezhetetlenek ezen 
a területen. 2010-ben 13 000 
munkanélküli volt Miskolcon, 
ma 4700. Az önkormányzat 60 
hajléktalant foglalkoztat köz-
munkaprogram keretében. Fo-
lyamatosan fejlesztjük a váro-
si felnőttképzési rendszert, a 
képzéseket mindenki számá-
ra elérhetővé tesszük. Tűzi-
fát osztunk minden éven, és 
ingyenes gyermekétkeztetést 
biztosítunk a rászorulóknak 
Miskolcon. Nincsenek szeg-
regált intézményeink.

A miskolci mélyszegénység 
megszüntetésében igazi ered-
ményt egyedül a FIDESZ-KD-
NP vezette önkormányzat tu-
dott elérni a rendszerváltás óta. 
A nyomortelepek felszámolása 
folytatódni fog – ez a miskolci-
ak elvárása. A város a szabályo-
kat betartó, nagy értékű köztar-
tozást fel nem halmozó bérlők 
számára továbbra is megfelelő 
csereingatlanokat ajánl fel, őket 
konszenzussal helyezi el.

Lyukóvölgy problémája va-
lószínűleg csak jelentős kor-
mányzati beavatkozással old-
ható meg. Az Ön állításával 
ellentétben az önkormányzat 
nem rendelkezik az ehhez szük-
séges jogi felhatalmazásokkal 
és forrásokkal. Az önkormány-

zat eddig is minden rendelkezé-
sére álló lehetőséget kiaknázott 
a Lyukóvölgybe – tegyük hoz-
zá, zömében illegális lakásfog-
lalóként – költözött emberek 
életkörülményeinek javításá-
ra. Jelentős fejlesztéseket kezd-
tünk a külterületi városrészen, 
mert minden ellenkező állítás-
sal szemben nem szándékunk a 
nyomor konzerválása.

Amennyiben a miskolciak 
úgy döntenek október 13-án, 
hogy a városnak kormánypár-
ti polgármestere legyen, csak 
abban az esetben kínálkozhat 
valódi esély Lyukóvölgy és a 
városi nyomortelepek ügyének 
mindenki számára megnyug-
tató rendezésére – zárja válasz-
levelét Alakszai Zoltán.

Bővíteni kell a fiatalok Mis-
kolcon maradását támogató 
programokat, és segíteni kell 
az életkezdésüket. Sokan 
támogatják a nyomortele-
pek felszámolását is, amiben 
Alakszai Zoltán nem köt 
kompromisszumot. 

A kátyúmentesítés, útfelújí-
tás szintén fontos a miskolci-
ak szerint, csakúgy, mint az 
illegális szeméttelepek felszá-
molása, a büntetés szigorítá-
sát, de sokan szeretnék a Di-
ósgyőri strand újjáépítését és a 
Salkaházi Program bővítését 
is – derül ki a miskolci kon-
zultáció kérdéseire adott vála-
szokból. 36 ezren válaszolták 
meg a Fidesz-KDNP polgár-
mesterjelöltjének kérdéseit. 
Soha ennyien nem támogat-
tak még polgármesteri prog-
ramot. 

A legtöbben – a válaszadók 
95 százaléka – azzal értenek 
egyet, hogy bővíteni kell a fi-
atalok Miskolcon maradását 
támogató programokat, és 
segíteni kell az életkezdésü-
ket. Ennek érdekében hirdet-
te meg a polgármesterjelölt 
Miskolc új ifjúsági program-
ját. Sokan támogatják a nyo-
mortelepek felszámolását is, 
amiben Alakszai Zoltán nem 
köt kompromisszumot: azt 
szeretnék, ha Miskolc 2030-
ra a legbiztonságosabb megyei 
jogú várossá válna – mondta. 
A kátyúmentesítés, útfelújítás 
szintén fontos a miskolciak 
szerint, csakúgy, mint az ille-
gális szeméttelepek felszámo-
lása, a büntetés szigorítását. A 
polgármesteri koncepció része 
a Salkaházi Program bővítése, 
és a diósgyőri strand újjáépí-

tése is. A polgármesterjelölt a 
miskolci konzultáció kapcsán 
újra megerősítette, hogy meg-
választása esetén minden fon-
tos kérdésben kikéri majd a 
miskolciak véleményét.

Alakszai Zoltán két héttel 
ez előtt indította el a miskolci 
konzultációt – ezzel egyfajta 
közös gondolkozásra kérve a 
miskolciakat, annak érdeké-
ben, hogy velük közösen ala-
kítsák ki a városvezetési prog-
ramot. – Meggyőződésem 
ugyanis, hogy egy felelős vá-
rosvezetőnek ki kell kérnie a 
településen élők véleményét – 
hangsúlyozta a Fidesz-KDNP 
polgármesterjelöltje, emlékez-
tetve arra, hogy a nyomortele-
pek felszámolását is mintegy 
35 ezren támogatták aláírá-
sukkal 2014-ben.

Alig 14 nap alatt csaknem 
36 ezer válasz érkezett. Soha 
ennyien nem támogattak még 
polgármesteri programot. – 
Köszönöm ezt a nagy aktivi-
tást, ez is bizonyítja, hogy a 
miskolciak hisznek a folyta-
tásban, és hogy Miskolc ok-
tóber 13-án is a nyerő oldalon 
fog maradni – mondta Alak-
szai Zoltán. Kiemelte: a visz-
szaérkezett 36 ezer válasz azt 
jelenti, hogy „Miskolc velünk 
van, egyetértenek azzal a vízi-
óval, amivel elindultunk”.

Kész a program,  
a konzultáció lezárult

A SZEGÉNYTELEPEK MEGSZŰNNEK

Világos alternatívák között kell választani: van egy fiatal, 
városvezetési tapasztalatokkal rendelkező polgármesterje-
lölt, aki élvezi Kriza Ákos, a Fidesz-KDNP és képviselőinek 
bizalmát. Ezzel szemben az ellenzék háborús hídfőállássá 
változtatná Miskolcot – fogalmazott Gulyás Gergely mi-
niszter.

A Miniszterelnökséget ve-
zető miniszter az önkormány-
zati választás előtti országjárás 
miskolci fórumán, Alakszai 
Zoltán, a Fidesz-KDNP pol-
gármesterjelöltjének kampá-
nya keretében tartott előadást 
a Művészetek Házában.

Folyamatosan csökken az 
államadósság, és évek óta 4-5 
százalék a gazdasági növeke-
dés. Sikerült visszaszoríta-
ni a munkanélküliséget és a 
kormány Miskolcot is meg-
szabadította a szocialista vá-
rosvezetés által felhalmozott 
adósságtól – emelte ki kö-
szöntőjében Csöbör Katalin. 
– Mintegy 300 milliárd forint 
érkezett a városba, fejleszté-
sek, beruházások valósultak 
meg. Hogy ezek folytatód-
hassanak, ahhoz az önkor-
mányzat és a kormány szoros 
együttműködésére van szük-
ség – tette hozzá.

– Arról döntünk, hogy 
Miskolc marad-e a nyerő ol-
dalon vagy ellenzékbe szo-
rul – fogalmazott a Fidesz- 

KDNP polgármesterjelöltje. 
Alakszai Zoltán szerint az ál-
tala képviselt fiatalos lendü-
lettel, világos városfejlesztési 
koncepcióval, jó kormányzati 
kapcsolatokkal, önkormány-
zati munkatapasztalattal ma-
radhat nyerésben Miskolc. 
– Szeretem ezt a várost, sze-
retnék visszaadni abból a sok 
jóból, amit Miskolctól kap-
tam – emelte ki, majd sorra 
számba vette, mit örököltek a 
szocialista városvezetéstől, és 
hogyan javítottak ezeken az 
elmúlt években. Strandot épí-
tettek ott például, ahol előtte 
térdig ért a gaz; nyomorte-
lep-felszámolási programot 
indítottak a korábban a bű-
nözés melegágyának számító 
területeken; illetve a munka-
nélküliséget is jelentős mér-
tékben visszaszorították.

Az ellenzékről azt mondta, 
„morális problémával” küzd. 
– Van egy csapat, ami részint 
olyanokból áll, akiknek volt 
már nyolc évük bizonyítani, 
de megbuktak. Tagjai nem-

rég még nácinak és köztörvé-
nyes bűnözőnek kiáltották ki 
a másikat. Szövetségükben, 
velünk szemben, nincsen kö-
zös alap és közös értékrend. 
Nekik a hatalom puszta meg-
szerzése a cél. Engem azon-
ban arra tanítottak, hogy a 
hatalom pusztán egy eszköz 
azért, hogy a miskolciak ér-
dekében cselekedjünk – nyo-
matékosította a kormánypár-
ti polgármesterjelölt.

Karácsony Gergely néhány 
órával korábban kiszivárgott 
szavait idézve kiemelte: vilá-
gosan látszik a választás tét-
je. – Olyanok kezébe adjuk 
a várost, akik már egyszer 
tönkretették? Mi programot, 
víziót kínálunk, szövetséget, 
Magyarország kormányával 
összefogva. További ipari fej-
lesztéseket, 21. századi okos 
megoldásokat, új zöld közle-
kedést, élhető tereket, meg-
újuló belvárost, újjáépített 
várat, megújuló egészségügyi 
intézményeket, valamint Sal-
kaházi programot – sorolta 
Alakszai Zoltán. – Van alap-
ja a programunknak, stabil 
kormányzati támogatással 
bírunk, hogy Miskolc erős és 
biztonságos otthona legyen 
minden miskolcinak. Ahol 
jó élni, dolgozni, jó gyereket, 
unokát nevelni, és érdemes 
egy egész életen át itt ma-
radni. Egy erős Miskolcért, 
biztos jövőért fogunk dol-
gozni – zárta beszédét a Fidesz- 
KDNP polgármesterjelöltje.

Békés fejlődés vagy hábo-
rús hídfőállás kialakítása?

– Az elmúlt kilenc év ered-
ményei önmagukért beszél-
nek, mutatják, hogy a város, 

együttműködésben a kor-
mánnyal, komoly eredmé-
nyeket tudott elérni – ezt 
már a Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter mond-
ta. Gulyás Gergely szerint 
a jövő is biztosított, hiszen 
Alakszai Zoltán „világos, 
kidolgozott, átgondolt ter-
vekkel rendelkezik” a kö-
vetkező öt évre. Úgy fogal-
mazott: az országban talán 
itt van a legnagyobb tétje a 
választásnak, ugyanis „se-
hol ilyen erős restaurációs 
kísérlet nincs, mint ami itt 
kibontakozott”. – Miskol-
con egy helyhatósági válasz-
tást pártpolitikaivá akarnak 
alakítani; háborús hídfőál-
lásokat akarnak kialakítani, 
hogy minél jobb pozícióból 
indulhassanak a 2022-es or-
szággyűlési választáson. Ez 
semmilyen módon nem ta-
lálkozik a helyi közösség ér-
dekével – húzta alá a minisz-
ter. Azzal egészítette még ki, 
hogy találhatnak egy olyan 
jelöltet, aki „szimpatiku-
sabb arcát mutatja a szoci-
alista pártnak”, de ő valójá-
ban, ha akarná, sem tudná 
befolyásolni a mögötte álló 
„bosszúszomjas MSZP-t”. 
– A kérdés: Miskolc a békés 
fejlődés útját választja, vagy 
olyan személyeket, akik a 
tisztséget nem Miskolc ér-
dekében történő együttmű-
ködésre fogják felhasználni, 
hanem háborút hirdetnek 
– mondta. Végül kinyilvá-
nította: a kormány szeret-
ne együttműködni a mis-
kolci vezetéssel, szeretnék, 
ha folytathatnák azt az utat, 
ami 2010-ben megkezdő-
dött.

GULYÁS GERGELY: MISKOLC VÁLASSZA  
A BÉKÉS FEJLŐDÉS ÚTJÁT! 
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Továbbra is azt kérdezi a 
miskolci Fidesz frakció 
vezetője Veres Páltól, hogy 
honnan van a magát füg-
getlen és civil polgármes-
terjelöltnek tartó gimnázi-
umi tanárnak több millió 
forintja internetes hirde-
tésre? 

Soós Attila szerint a gyur-
csány-párti jelölt egyéb po-
litikai hirdetésekre költött 
pénze akár a több 10 millió 
forintot is meghaladhatja. A 
politikus sérelmezi, hogy Ve-
res Pál ebben a témában is 
hallgat és egyetlen, a pénzek 
származására vonatkozó kér-
désre, felvetésre sem válaszol.

– Felvetődik bennünk, 
hogy Gyurcsányék jelöltje 
vajon azért burkolózik né-
maságba és azért zárkózik el 
ezen kérdések megválaszolá-
sa elöl, mert felvetődik ben-
ne is, hogy ha tanárként nem 
tudta összetakarékoskodni 
ezeket az összegeket, a súlyos 
milliókat, akkor vajon kitől 

kapta kölcsön, honnan van 
a pénz? És ilyenkor felvető-
dik a kérdés is bennünk, és 
az érdeklődő miskolciakban 
is, hogy vajon kik azok, akik 
rendelkeznek ezzel a pénz-
zel? – tette fel a kérdést Soós 
Attila.

Ráadásul egy hét alatt 1,5 
millió forinttal nőtt Veres Pál 
hirdetésekre fordított költ-
sége, így mostanra már 7,5 
millió forintot költött hirde-
tésekre. Bár mind a Mi Ha-
zánk Mozgalom, mind Soós 
Attila felszólította Veres Pált, 
mondja el, miből finanszí-
rozza a fizetett hirdetéseket, a 
mai napig nem adott választ 
a kérdésre. 

Soós Attila: Honnan vannak 
Veres Pálnak milliói? 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2019. október 11-én első alka-
lommal szervezi meg az Erőművek Éjszakáját, melyhez Miskolc városa is csatlakozott. 
A MIHŐ Kft. és a Közreműködő Partnerek tisztelettel meghívnak minden érdeklődőt az alábbi 
programokra:

Bioenergy-Miskolc Kft. (BIOMI) – faapríték tüzelés megtekintése
Helyszín: 3534 Miskolc, Muhi utca (Shinwa-gyár és Szinva-patak közötti terület)
Program: Biomassza fűtés, a zöldenergia bemutatása
Időpontok: 14:00–15:00, 16:00–17:00, 18:00–19:00 óra
Meghökkentő fizikai kísérletek: Dr. Póliska Csaba, Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudomá-
nyi Kar, egyetemi docens

PannErgy Nyrt. Tatár úti hőközpontja – a Miskolci Geotermikus Projekt megtekintése
Helyszín: 3531 Miskolc, Tatár u. 29/B sz.
Program: Magyarország legnagyobb távfűtési célú geotermikus projektjének bemutatása
Időpontok: 15:00–16:00, 17:00–18:00, 19:00–20:00 óra

MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. megtekintése
Helyszín: 3531 Miskolc, Tatár u. 29/B sz.
Program: Kombinált Ciklusú Erőmű, Gázmotoros kiserőmű és Fűtőmű bemutatása
Időpontok: 14:00–15:00, 16:00–17:00, 18:00 – 19:00  óra

Az érdeklődőket a Bioenergy Miskolc Kft. telephelyén meglepetésajándékokkal várják.

Regisztráció: 2019. október 9-ig a www.eromuvekejszakaja.hu honlapon vagy az eromuvekej-
szakaja@miho.hu email címen. A regisztrációhoz név vagy cégnév és email cím szükséges.

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIA A JÖVŐNKÉRT!

Az iskolaigazgató hallgat a pénzrőlHirdetés

 „(…) volt iskolaigazgató, 
akit a helyi szocik akarnak, 
aki két perc után nem fogja 
tudni, hogy hol van, és szét-
lopnak mögötte mindent” – 
mondja Karácsony Gergely 
főpolgármester-jelölt egy 
kiszivárgott hangfelvételen. 
A 444.hu online hírportál 
jelentette meg a súlyos állí-
tásokat tartalmazó baráti 
beszélgetés hanganyagát.

A hangfelvételételen ugyan 
Zuglóról beszél a főpolgár-
mester-jelölt, mégis Karácsony 

szavai „áthallásosak” lehetnek. 
Köztudott, hogy Miskolcon a 
magát függetlennek valló Veres 
Pál iskolaigazgatót támogat-
ja az MSZP-t és a DK-t is ma-
gában foglaló Velünk a Város 
Egyesület. Adódik a kérdés: mi 
történik Miskolcon, ha nyer az 
iskolaigazgatóból lett polgár-
mesterjelölt és győznek a szo-
cialisták és a DK?

„Igazából ott a helyi szocikon 
való kontrollt csak egy MSZP-s 
politikus tudja jelenleg megcsi-
nálni. Ez a helyzet.” Többek kö-
zött ezt mondja Karácsony Ger-

gely azon a súlyos állításokat 
tartalmazó hangfelvételen, ami 
szerdán jelent meg a Herbal 
Reality youtube-csatornáján. 
Konkrétan nem hangzik el, de 
a 444 szerint a szövegkörnye-
zetből könnyen kikövetkeztet-
hető, hogy Karácsony végig az 
MSZP meghatározó figuráival 
folytatott alkudozásokról be-
szél. Hamar előkerül az egykori 
második kerületi polgármester, 
jelenleg közös zuglói ellenzé-
ki polgármester-jelölt, Horváth 
Csaba. A 444.hu kiemelte: Ka-
rácsony szerint van olyan for-

gatókönyv, amiben Zugló jól 
járna Horváth Csabával, mert 
ott a helyi szocik feletti kont-
rollt csak egy szoci tudja meg-
valósítani.

„(…) akkor elmondom, hogy 
szerintem miért lenne jó, egyéb-
ként miért járna jól Zugló a Hor-
váth Csabával, mert sajnos jól 
járna, azt kell, hogy mondjam, 
mert ott igazából a helyi szoci-
kon való kontrollt, azt csak egy 
MSZP-s politikus tudja jelenleg 
megcsinálni. Ez a helyzet.” Ekkor  
jön talán az egész hanganyag 
egyik legerősebb mondata – 
hangsúlyozza ki a 444.

„Ennek az alternatívája pe-
dig egy sokkal jobb renoméjú, 
volt iskolaigazgató, akit a helyi 
szocik akarnak, aki két perc 

után nem fogja tudni, hogy 
hol van, és szétlopnak mö-
götte mindent. Csabának leg-
alább annyi esze van, hogy 
tudja mi az, amiért börtönbe 
lehet menni. Ez nyilván kifelé 
nagyon ciki, meg tartalmiak-
ban is sok szempontból ciki."

Az elhangzottak tükrében 
adódik a kérdés: mi történne 
Miskolcon, ha győzne a magát 
függetlennek valló iskolaigazga-
tó, Veres Pál, aki mögött a szo-
cialisták és a DK is ott áll. A két 
párt is tagja a Veres Pált támoga-
tó, Velünk a Város Egyesületnek. 

Karácsony: Iskolaigazgató mögött lopnak a szocialisták?! 

Veres Pál (Függetlenek SZIVE 
Egyesület): 

Továbbra is él a bizalom egymás 
iránt, a szövetségünket nem befolyásol-
ják a Karácsony Gergely által elmon-
dottak – nyilatkozta lapunknak Veres 
Pál polgármesterjelölt. Úgy fogalma-
zott, „nyilván egy ilyen szövetségben 
is, mint amilyen a miénk, vannak vi-
ták, vannak erősebb és gyengébb lánc-
szemek, de én úgy gondolom, hogy ez 
így összességében működőképes. Nem 
gondolom, hogy az esetnek bármilyen 
következménye kellene, hogy legyen a 
miskolci kampányra. Város- és nem 
pártpolitikával igyekszem foglalkozni.

Alakszai Zoltán (Fidesz-KDNP): 
– Lebukott a szocialista logika. A 

miskolciak számára most már nyilván-
valóvá válhatott, hogy milyen módon 
szeretnének azok az erők visszatérni a 

hatalomba, akik egyszer már tönkre-
tették ezt a várost. Pusztán a hatalom 
megszerzése a céljuk. Egy város irá-
nyításához világos programra, érték-
rendre, és helyi valamint kormányza-
ti szinten is meglévő politikai egységre 
van szükség. Az ellenzéki oldalon ezek 
hiányoznak, több morális problémát 
is észlelhettek már a miskolciak az el-
lenfélnél. Elég csak arra gondolni, aho-
gyan reagáltak Kriza Ákos polgármes-
ter visszavonulására, a közös értékrend 
hiányára, vagy éppen a közvélemény 
kutatási adatok hamisítására. Aki ilyet 
tesz, az fél. Erre pedig minden okuk 
megvan.

Fülöp József Istvánné  
(Munkáspárt): 

Egyáltalán nem kizárt, hogy ha 
Veres Pálék nyerik meg a választást, 
akkor a mögötte felsorakozó pártok 

célja, hogy megszedjék magukat. Az 
MSZP egyszer már tízmilliárdokkal 
adósította el Miskolcot. Veres Pál mö-
gött kisebb pártok sorakoztak fel, nem 
érzem, hogy nagy egység lenne közöt-
tük. Elítélem, hogy hamis adatokkal 
kampányol Veres Pál és a mögé felso-
rakozott pártok.

Pakusza Zoltán  
(Mi Hazánk Mozgalom): 

Veres Pál csapatában több olyan 
képviselő is van, aki az előző ciklusban 
benne volt a testületben, sőt komoly 
szerepe volt például alpolgármesteri 
pozícióban. A miskolciak, ha vissza-
gondolnak a 2002 és 2010 közötti idő-
szakra, akkor pontosan tudják mi vár 
erre a városra. Megkerülhetetlen a vá-
ros nagy problémáiról szólva például 
miközben nem értek egyet a Semmel-
weis kórház szülészetének tervezett be-

zárásával- hogy 2007-ben a Diósgyőri 
Kórház bezárásával a szocialisták egy 
egész városrész kórházi ellátását le-
hetetlenítették el. Ugyanez a helyzet a 
közbiztonsággal is. Miközben kritizá-
lom a jelenlegi városvezetést a közbiz-
tonsággal kapcsolatban, ki kell mon-
dani, hogy 2002 és 2010 között ugyan 
úgy kiadták a lakcímkártyákat Lyukó-
völgyben. Ez az az időszak, amikor a 
fészekrakókkal elárasztották az Avast. 
Éppen ezért én pontosan azt gondo-
lom, semmilyen változást nem hozna 
egy újabb szocialista városvezetés. Ve-
lük a 2002 és 2010 közötti időszak tér-
ne vissza. 

Kopcsó Gábor  
(Új Lendület Miskolcért): 

– Ez a jövő szempontjából egy rend-
kívül nehéz helyzet. Mi függetlenek va-
gyunk, és ezt a választást a partvonal 

mellől figyeljük végig, azt gondoljuk, 
hogy emögött az ellenzéki összefogás 
mögött egyéni érdekek állnak, mintsem 
a város érdekeit szolgáló folyamatok. 
Azoknak, akik változást szeretnének, 
mert aktuálisan elégedetlenek a jelen-
legi helyzettel, szerintem reálisabb lehe-
tőség a mi jelöltjeinket választani, mint-
hogy visszavezessék a várost a múltba, 
hogy az egyszer már bizalmat vesztett 
vezetőket visszajuttassák a város veze-
tésébe. Mára már nyilvánvalóvá vált, 
hogy Veres Pál mögött döntő többségé-
ben a baloldal áll. Az ő neve összekap-
csolódott az elmúlt időszakban Gyur-
csány Ferenc nevével. A listaállításukból 
is egyértelművé vált, - amikor a DK 
egyik elnökségi tagját, Debreczeni Józse-
fet tették az első helyre -  hogy van egy 
összefonódás.  Az összellenzéki összefo-
gás mögött alapvetően a Demokratikus 
Koalíció és az MSZP állnak.



„Miskolcnak a 21. században fiatalos lendületre, világos vá-
rosfejlesztési koncepcióra és jó kormányzati kapcsolatokra 
van szüksége ahhoz, hogy a nyerő oldalon maradjon” Erről is 
beszélt Alakszai Zoltán, akit egyik rendezvényük után Lengyel 
Attila, a Civil Összefogás Fórum Miskolc vezetője kérdezett. 

– Miért vállalta a polgármes-
teri jelölést, különösen az adott 
körülmények között, amikor 
nem ön volt „felépítve” erre a 
feladatra? Gondolt-e arra, hogy 
nem vállalja?

– Azonnal igent mondtam. A 
felkérést, amit Kriza Ákos pol-
gármester úrtól kaptam, azért 
vállaltam el, mert egyszerűen 
szeretem Miskolcot. Itt nőttem 
fel, itt születtem, rengeteg jót 
kaptam ettől a várostól és sze-
retnék ebből a sok jóból vala-
mit visszaadni. Hiszek abban, 
hogy Miskolcnak a 21. század-
ban fiatalos lendületre, világos 
városfejlesztési koncepcióra és 
jó kormányzati kapcsolatok-
ra van szüksége ahhoz, hogy 
a nyerő oldalon maradjon, ne 
kerüljön ellenzékbe és tovább-
fejlődhessen.

– Ha visszagondol a gyermek-
korára, a miskolci gyökereire, 
mik a legmeghatározóbbak? 

– Az embert gyermekkorá-
ban rengeteg élmény, rengeteg 
hatás éri. Ezek közül nagyon 
fontos a családi kötelék, másfe-
lől fontosak azok a közösségek, 
ahol tanultam, és természete-
sen fontosak a baráti szálak is. 
Tősgyökeres miskolci családba 
születtem, a családom ezer szál-
lal kötődik a városhoz. „Abban 
a közösségben, amelyben élünk, 
azért tenni kell” – ezt az örök-
séget és kötelességet is a csalá-
domból hoztam. Ugyanakkor 
markánsak azok a közösségek 
is, elsősorban iskolák, amelyek-
be jártam.  Ezek közül kiemel-

kedik a jezsuita gimnázium, 
és a jezsuita közösség, akikhez 
tartozónak vallom magam. Egy 
olyan szemléletmódot és érték-
rendet kaptam, amelyet azóta 
is a magaménak vallok, és na-
gyon sokat segít a mindennapi 
életben, a jó döntések megho-
zatalában. Fontosnak tartom a 
párbeszédre való képességet és 
azt, hogy mindennap egy picit 
jobban kell teljesíteni, mindig 
egy kicsit közelebb kell kerülni 
a tökéleteshez. 

– A vallásos neveltetés hogyan 
jelenik meg az ön gondolkodá-
sában? 

– Amikor az ember szem-
besül egy kihívással, nyilván 
meg kell vizsgálni, hogy ahhoz 
mi az én viszonyulásom, mi az 
én szerepem emberként. De 
ha az ember városvezető, ak-
kor nemcsak ezt a kérdést teszi 
fel, hanem azt a kérdés is fel-
teszi, hogy mi az én szerepem 
emberként és városvezetőként. 
Én azt tanultam, hogy nem-
csak saját magunkért vagyunk 
felelősek, hanem másokért is 
– ez a jezsuita nevelés egyik 
alappillére. Ez ma nem feltét-
lenül „trendi”, az önmegvalósí-
tás világában. Én így gondolok 
a városvezetői tevékenységre, 
mert az nem önmagáért vagy a 
hatalom puszta gyakorlásáért 
van, hanem egy szolgálat: az 
itt élők szolgálata. Minden nap 
azért kell tenni, hogy az életük 
jobb legyen, könnyebb legyen 
és jobb legyen Miskolcon élni. 
Ehhez szilárd értékrend kell. 

– Mennyire igényli a civil 
szervezeteknek a közreműködé-
sét, mennyire akarja kikérni a 
véleményüket egy döntés előké-
szítésben? 

– Egy várost csak úgy lehet 
irányítani, ha megfelelő szö-
vetségeseink vannak. Nyilván, 
a szövetségesek elsősorban a 
miskolci emberek, hiszen a 
miskolci emberekért, az ő ér-
dekükben dolgozunk, ezért az 
ő véleményük különösen fon-
tos. Fontosnak tartom, hogy az 
itt élők véleményüket ne csak 
választásakor tudják elmon-
dani, hanem máskor is, éppen 
ezért már a kampány során in-
dítottam egy konzultációt an-
nak érdekében, hogy fontos 
kérdésekben megkérdezem a 
miskolciakat. Ezt nem csupán 
gesztusnak szántam, hanem 
ezt a vonalat szeretném to-
vábbvinni egy teljes cikluson 
keresztül, vagyis ha megvá-
lasztanak, minden fontos kér-
désben meg fogom kérdezni 
az itt élők véleményét. Ugyan-
akkor a közösségek véleménye 
is fontos, hiszen a civilszer-
vezetek és a civiltársadalom 
fontos építőkövei nemcsak az 
országnak, hanem a települé-
seknek is. Számos civil egye-
sület, közösség tevékenykedik 
Miskolcon, éppen ezért arra 
fogok törekedni, hogy azoknak 
a közösségeknek, amelyek va-
lós teljesítményt mutatnak, és 
valós munkát végeznek a váro-
sért, azoknak a bölcs, embere-
ket segítő javaslatait is a közös-
ség javára fordíthassuk.

– Nagyon furcsának látom 
manapság, hogy bennünket, ci-
vileket gyakorta beskatulyáz-
nak, hogy te ide, te pedig oda-
tartozol. Márpedig ha civilként 

dolgozunk a városért, majdnem 
hogy mindegy, hogy hova tarto-
zunk, függetlenül attól, hogy egy 
civil szervezet politikailag me-
lyik oldalt támogatja. 

– Én nem hiszek a klasszikus 
értelemben vett függetlenség-
ben, ebben az értelemben szá-
momra nem értelmezhető ez a 
kategória. Ha veszünk egy kö-
zösséget, akkor egy cél, egy kö-
zös értékrend, egy közös szem-
léletmód, egy ügy tartja őket 
össze, vagyis minimum ezek-
től dolgoktól nem függetlenek. 
Akkor van probléma, ha ezek 
a szervezetek hazudnak a va-
lós céljaikról. Azzal nincs baj, 
ha egy szervezet a valós céljai-
val azonos módon működik, és 
kiáll egy bizonyos ügy mellett, 
és etekintetben nem független.  
Ha ez éppen egybeesik egy po-
litikai közösség, politikai cél-
jaival is, ez nem lehet prob-
léma. Én nyitott vagyok arra, 
hogy olyan civil szervezetekkel 
is együttműködjek, akik nem 
feltétlenül a szűken értelme-
zett politikai céljainkat támo-
gatják, de azzal nem ellentétes 
ügyeket szolgálnak. Azokkal is 

szívesen együttműködök, akik 
bevallottan a „másik oldalról 
jöttek”, de egyébként az ügy, 
amit szolgálnak jó, és a miskol-
ciak érdekében munkálkod-
nak. Én nem az alapján fogok 
szelektálni, hogy ki, milyen 
pártpolitikai érdekeket szolgál, 
de ha egy civilszervezet kizáró-
lag pártpolitikával foglalkozik, 
és közben mást mond, és pél-
dául függetlennek titulálja ma-
gát, azzal nekem nincs mit kez-
denem, mert az hazugság, és a 
hazugsággal nincs mit kezdeni. 
Látjuk ma a politikai körülmé-
nyeket és a választáson indu-
ló szervezeteket. Van egy-két 
ilyen formáció, akik civilkön-
tösbe bújtatott politikusok. Ezt 
gyávaságnak tartom. Ez a hata-
lom megszerzéséért folytatott 
puszta küzdelem, míg a hata-
lom soha nem lehet cél, csak 
eszköz; egy jó cél végrehajtása 
érdekében.

– Mi ön szerint a legfontosabb 
feladat, mi a legsürgetőbb meg-
oldandó kérdés Miskolcon?

– A városirányítás egy fo-
lyamat. Ennek a folyamatnak 
az elmúlt kilenc évben öt évig 

része voltam. Két évig kabinet-
főnökként, három éve pedig a 
város jegyzőjeként valamennyi 
lényeges döntés előkészítésé-
ben, végrehajtásában részt vet-
tem, Kriza Ákos polgármester 
mellett. Amennyiben a miskol-
ciak úgy döntenek, és bizalmat 
szavaznak nekem, annyi fog 
változni, hogy a polgármesteri 
tisztséghez kapcsolódó döntési 
jogosultságot fogom megkap-
ni. Ez azt jelentené, hogy ne-
kem nem kell semmit elölről 
kezdenem, hiszen van egy ki-
lencéves városvezetői örökség, 
amelynek én is része voltam, 
és ezen a vonalon kell végig-
haladni, nyilvánvalóan kiegé-
szítve azokkal az elemekkel, 
amelyeket én magam fontos-
nak tartok. Szeretném azt a 
látható fejlődést, ami az elmúlt 
kilenc évben kialakult érezhe-
tővé tenni a miskolciak számá-
ra. Ez azt jelenti, hogy a nagy, 
strukturális problémák kezelé-
sét követően a finomhangolás 
következik, és most már olyan 
kérdésekre kell fókuszálnunk, 
amelyek a miskolciak minden-
napi életét megkönnyítik.

A miniszterelnöknél jár-
tam, akivel átbeszéltük 
Miskolc dolgait. Orbán 
Viktor megnyugtatott: a 
kormány Alakszai Zoltán 
polgármestersége mellett 
is kiemelten fogja Miskol-
cot támogatni – írta Kriza 
Ákos, Miskolc jelenlegi 
polgármestere közösségi 
oldalán. A 24.hu elsőként 
hozta le a posztot.

Kriza Ákos súlyos beteg, 
ezért indul helyette októ-
berben a polgármester-vá-
lasztáson a város jegyzője, 
Alakszai Zoltán. Azonban a 
poszt tanúsága szerint a fi-
deszes polgármester még 
biztosította, hogy a fideszes 
miniszterelnök támogassa 
Miskolcot, ha fideszes lesz az 
új polgármester is. Ez pedig 
nagyon hasonló paktumot 
sejtet, mint amilyet Orbán 

Viktor Tarlós Istvánnal kö-
tött, miszerint 1000 milliárd 
forintnyi fejlesztési pénzt 
kaphat Budapest, ha Tarlós 
ismét nyer.

Gulyás Gergely miniszter 
erre a paktumra mondta, 
hogy két magánember alku-
ja, tehát ha Karácsony Ger-
gely nyerne, akkor ez az alku 
nem számít semmit. Ka-
rácsony Gulyás szavai mi-
att egészen a Kúriáig ment, 
miszerint a miniszter tulaj-
donképpen megzsarolta a 
választókat, ezzel pedig a vá-
lasztás tisztaságát veszélyez-
tette. A Kúria azonban nem 
a főpolgármester-jelöltnek 
adott igazat. Innentől kezd-
ve pedig akár a miniszterel-
nök, akár más kormánytag 
úgy kampányolhat a kor-
mánypárti jelöltek mellett, 
ahogy nekik tetszik, mind-
ezt a Kúria áldásával.

Pakusza Zoltán, a Mi Ha-
zánk Mozgalom miskolci 
polgármesterjelöltje kia-
kadt Jakab Péterre. Arra 
kéri Jakabot, hogy ha már 
segíteni nem tud, akkor ne 
ártson. 

Kár, hogy Jakab Péternek is 
csak a kampányban fontos a 
perecesi közbiztonság! Nem 
történt semmi, csak amit mi 
perecesiek már megszokhat-

tunk, eggyel nőtt azon poli-
tikusok száma, akik általában 
választás környékén kijön-
nek Perecesre és mondanak 
nagyokat, majd hazamen-
nek – kezdi a közösségi olda-
lán közzétett bejegyzést Pa-
kusza. – Félreértés ne essék, 
örülök, hogy Jakab Péter ag-
gódik a perecesi közbizton-
ság miatt, csak hitelesebb lett 
volna, ha ezt nem csak a vá-
lasztási kampány kellős kö-
zepén teszi. Jakab Péternek, 
mint miskolci országgyűlési 
képviselőnek, ha komolyan 
gondolja eddig is minden le-
hetősége meg lett volna, ha 
valóban tenni akar a miskolci 
és a perecesi közbiztonságért. 
Lassan két éve van a parla-
mentben, eddig is bemehe-

tett volna Pintér Sándorhoz. 
De kijöhetett volna Pereces-
re is legalább tájékozódni, ha 
tényleg érdekli a téma. Na-
gyon szívesen fogadtuk vol-
na. Felajánlhatta volna se-
gítségét, ha nekem nem is, 
legalább a polgárőröknek 
vagy elkísérhette volna őket 
akár terepre, ahogyan én is 
szoktam. 

Mint országgyűlési képvi-
selő sokkal komolyabb jog-
körei vannak mint egy önkor-
mányzati képviselőnek, hogy 
a hatóságokat munkára fogja 
a renitens családokkal kap-
csolatban. De nyilván hallott 
arról is, hogy összefogva alá-
írásgyűjtésbe kezdtünk, hogy 
ne jussunk Lyukó sorsára még 
július hónapban, amely jól ha-

lad, de sajnos Jakab úr nem si-
etett aláírni ezt a petíciót.

Most inkább 2002-2010 
politikusaival kampányol 
a közbiztonság javításáért, 
azokkal, akik legalább any-
nyira felelősek a kialakult 
helyzetért, mint a mostani 
vezetés. A tényeket azért ne 
felejtsük, az előző városve-
zetés alatt érkeztek a fészek-
rakók az Avasra és Lyukóba 
is, ahonnan most a város kü-
lönböző pontjaira, Perecesre 
is jönnek. Arra kérem Jakab 
urat, ha már segíteni nem 
tud, akkor ne ártson. Mert 
ami neki politikai marketing, 
az nekünk perecesieknek – 
akik itt élünk – a jövőnk! – 
zárja a bejegyzést Pakusza 
Zoltán. 
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NYITOTT AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE 

Ha fideszes lesz 
Miskolc, lesz pénz is 

PAKUSZA KIAKADT JAKAB PÉTERRE 

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában szeptember 
29-én 17 órai kezdettel a Jezsuita templomból közvetíte-
nek. Szentírás vasárnapi búcsúi szent liturgiát bemutat-
ja: Orosz Atanáz görögkatolikus püspök, Szentbeszédet 
mond: Pakot Géza, szatmárnémeti jezsuita atya. 

Az avasi búcsú szentmisé-
jét Pakot Géza jezsuita atya 
végzi vasárnap délelőtt 11 
órától az Avas-Déli temp-
lomban. Október 4-én Assisi 
Szent Ferenc napja van, ami-
nek kapcsán ünnepi szent-

misét tartanak aznap este 6 
órától a Minorita templom-
ban. A presbitérium döntése 
alapján októbertől a délelőt-
ti istentiszteletek 10 órakor 
fognak kezdődni a Deszka-
templomban. Úrvacsorás al-

kalmakkor a jövőben is két 
istentisztelet lesz: fél 9 és 10 
órakor. Lelkigyakorlatot tar-
tanak édesanyáknak október 
4-től, péntektől 6-ig, vasár-
napig Sajópálfalán a Szentlé-
lek Lelkigyakorlatos Házban. 
Jelentkezés: 0630/532-0177. 
Mága Zoltán hegedűművész 
ad jótékonysági koncertet a 
Belvárosi evangélikus temp-
lomban október 3-án, csütör-
tökön este 7 órától.

Orbán megnyugtatta Krizát

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK



Pesty Frigyes történész, or-
szággyűlési képviselő 150 
évvel ezelőtt vállalkozott 
arra a feladatra, hogy Bor-
sod vármegye összes telepü-
lésének és azok helyneveinek 
eredetét összeírja. 

Pesty elképzelése az volt, 
hogy a vármegye települései-
nek jegyzőitől kéri be a kívánt 
adatokat, akik tudatlanságuk 
vagy lustaságuk okán nem fel-
tétlenül látták el hasznos in-
formációkkal. Bár Diósgyőr 
esetében felsorolja a fontosabb 

helyneveket, a várossal szom-
szédos településeket, sőt, némi 
történeti áttekintést is nyújt, de 
példának okáért magáról a Di-
ósgyőr elnevezésről így ír Sza-
bó Josef, Diósgyőr jegyzője és 
Trajter István, a város bírája: 
„Egyetlen neve Diós Győr. Nem 
vólt, hanem legrégebbi időben /
Diós Geuur/ irmodorral találta-

tik feljegyezve, kimondás szerint 
azonban a mai ideig is folytono-
san Diós Győr név alatt isme-
retes országszerte, német vagy 
más nyelv szerinti elnevezéssel 
nem bír.”

Úgy tűnik, hogy Diósgyőr 
elöljárói sem voltak tévedhe-
tetlenek, de ne szaladjunk eny-
nyire előre, inkább nézzük a 
két tagból álló helynevet, mely-
ből a források szerint a „Győr” 
utótag létezett előbb, már a 
13. századtól említik változa-
tos formában. Győr (és Mis-
kolc) nevét Anonymus említi 

először a honfoglalásról szóló 
Gestájában. A Gesta Hungar-
orum 31. fejezetében Anony-
mus így ír: „Ezután a vezér 
(Árpád) és főemberei elhagy-
ták Szerencset, s átkeltek a Sajó 
folyón azon a helyen, ahol a 
Hernád vize beleömlik. A Héjő 
vize mellett ütöttek tábort, egé-
szen a Tiszáig és Emődig, s egy 

hónapig maradtak ott. A vezér 
még ott Böngérnek, Bors apjá-
nak nagy földet adott a Tapol-
ca vizétől a Sajó folyóig, ame-
lyet most Miskolcnak hívnak, 
azonkívül odaadta neki azt a 
várat, melyet Győrnek mon-
danak. Ezt a várat Böngér fia, 
Bors a maga várával, Borsod-
dal egy vármegyévé tette.”  A 
szövegben szereplő Böngér a 
Miskóc nemzetség őse volt.

Bors vezér leszármazotta-
inak az egyik ága, a Miskóc 
nemzetség egyik központja 
volt a mai város területének 
első települése, mellette egy 
földvárral, melyet Geurunak 
(Győrnek) hívtak. Anonymus 
valamikor 1200 körül írta kró-
nikáját, tehát arra, hogy 896 
környékén valóban Győrnek 
nevezték a várat, nincs köz-
vetlen bizonyíték, főleg, mert 
a Győr az egyik legvitatot-
tabb eredetű szavunk. A leg-
elterjedtebb nézet szerint a 
szó avar (vagy hun) erede-
tű és gyűrűt jelent, ami gyűrű 
(kör) alakú erődítményre, vár-
ra utal, mások szerint személy-
név volt. Győrt a Geurun kívül 
említették még Geur, Gewr, 
Gyewr, Gyer, Geőr, Giőr né-
ven is a különböző összeírá-
sok. Egyébiránt Diósgyőrt egy 
ideig Nagygyőrnek is nevezték, 
hogy külön tudják választani a 
közelben lévő Kisgyőrtől, majd 
később alakult ki tőle nyugat-
ra Felsőgyőr, majd az 1900-as 
években kiépülő Újgyőr, mely-
nek nevét ma az Újgyőri főtér 
őrzi.

Ennél jóval líraibb, egyben 
szövevényesebb a város "Diós" 
előtagjának a története, ami-
hez három monda is kötődik. 
Vahot Imre színműíró, ügyvéd, 
lapszerkesztő 1854-ben megje-
lent művében a következőket 
jegyzi fel Diósgyőrről: „A rege 

és a néphagyomány azt tartja, 
miként a diósgyőri várat a régi 
korban egy Diós György nevű 
gazda ember építé, ki álmá-
ban kincset látván a háza előtti 
nagy diófa tövében, ezt a való-
ságban is fölkereste és találta. 
Emberünk e kincsből építé föl 
a várat s leányát hatalmas nagy 
úrnak adta nőül.”

Bár Vahot azonnal hozzá-
teszi, hogy valószínűleg Di-
ósgyőr nem így kapta a nevét, 
azért ez a kis történet is jelzi, 
hogy a néphagyomány nem 
volt híján képzelőerőnek.

Ehhez kísértetiesen hason-
ló történetet jegyzett fel Soly-
mossy Sándor még az 1930-as 
években, annyi különbséggel, 
hogy a rege főszereplőjét Diós 
Pálnak hívták, aki azon keser-
gett, hogy a Bükk ezen tájé-
kát senki nem lakja rajta és a 
családján kívül. Végül ő is ál-
mot látott, így a diófát kivág-
va három kádnyi aranyat talált, 
melyből „aztán mesterembe-
reket fogadott, s a közeli szik-
lás dombra fölépítette a várát, 
amelyet Diósgyőrnek neveztek 
el, Diós Pálról. Az elhagyott vi-
dék benépesült, a mezőn bú-
zát érlelt a nap, a hegyoldalban 
szőlő termett, a patak vize ví-
gan forgatta a malom kerekét."

De a kincstalálósdi itt még 
nem ér véget. Fölföldy Sán-
dor diósgyőri tanár, cserkész-
csapatával szintén az 1930-as 
években gyűjtötte össze a kör-
nyék mondáit. Az itt leírt mon-
da szerint szintén Diós Pálnak 
és diófájának köszönhetjük a 
környék benépesülését és ezzel 
együtt a Diósgyőr elnevezést, 
ellenben itt főszereplőnk nem 
lelte annyira örömét abban, 
amit a fa kiásása után talált: 

"[..]A csalódás és elkeseredés 
majdnem megőrjítette Diós 
Pált. Szidta az álmát, szidta az 

öregembert, hogy így felültette. 
Tehetetlen dühében toporzé-
kolni kezdett, és toporzékolása 
közben egy sötét színű külö-
nös kődarabot, amelyet a nagy 
diófa helyéről ásott ki, az udva-
ron pislákoló tűzbe rúgott. 

Különös szag üti meg az or-
rát Diós Pálnak. Elámulva lát-
ja, hogy a kődarab nagy láng-
gal kezd égni. 

Azóta temérdek kőszenet 
bányásztak már ki a diósgyőri 
hegyekből: így vált százaknak 
és ezreknek áldott kenyerévé 
Diós Pál álma és a kidöntött 
diófája helyén feltárt kőszén-
telepe."

Ha a mondai magyarázato-
kat nem vesszük komolyan, 
akkor felmerül a kérdés, mégis 
mi rejtőzik a Diósgyőr elneve-
zés mögött valójában? A leg-
valószínűbb verzió – mint oly 
sok egyéb diósgyőri helynév 
esetében is – a pálosok jelenlé-
tével magyarázható. Diósgyőr 
1265 után lett az Ákos nem-
beli Ernye báné – akinek neve 
Erenyő nevű helynevünkben 
is fennmaradt –, és a várat IV. 
Béla várépítési kezdeménye-
zésére, valamint vetélytársai, a 
Miskolc nembeliek éleskői vá-
rának ellensúlyozására építet-
te. Ernye 1241-ben részt vett 
a tragikus kimenetelű Muhi 
csatában, ahol a lovát is átad-
ta a menekülő IV. Béla király-
nak. Nem sokkal később Ernye 
lett a legnagyobb földbirtokosa 
Borsodnak. Fia, István is foly-
tatta apja – nem ritkán erősza-
kos – terjeszkedő politikáját. 

Az ő idején volt a rezidencia-
jelleggel kialakított diósgyőri 
vár első fénykora, több okle-
velet is kibocsátott itt. Példá-
ul azt az okiratot, amelyben a 
még éppen alakuló pálos rend 
számára rendházakat alapított. 
1313-ra felépült a Szentlélekről 
elnevezett kolostor, az egykori 
udvarház helyén pedig Diós-
győrben alapított rendházat. 

Ernye fia Istvánnak köszön-
hető tehát a pálosok megte-
lepedése a környéken, akik 
többször részesültek birtoka-
dományokban, de emellett vol-
tak malmaik, mészárszékük, 
téglaégetőjük, sörfőzdéjük is. 
A gyümölcstermesztéssel is 
foglalkozó barátok a környék-
re számos diófát telepítettek, 
ezzel függhet össze, hogy a 14. 
századtól már sok helyen Di-
ósgyőrként említik a környé-
ket, ami száz-kétszáz év alatt 
ki is szorította a köztudatból 
(vagy éppen kiegészítette) az 
egykori Győr elnevezést.

Még ha csak szorosan a Diós-
győr elnevezést vizsgáltuk is, lát-
hattuk a hely- és településnevek 
eredetének többrétűségét. Azért 
is érdekesek a körülöttünk élő 
helynevek, mert valóban élővé 
tudják varázsolni névadójukat. 
A nyelvi formában megtestesü-
lő történelem önmagában sokat 
mesél, az emberi emlékezet ál-
tal őrzött mondák színesítik, ám 
sok esetben félrevezetik a téma 
iránt érdeklődőket. Persze, ha 
hagyják magukat.

NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

 (Miskolc helynevei 7. rész)

„EGYETLEN NEVE DIÓS GYŐR” 

Több mint kétezer darab 
gyöngy alkotja Miskolc első 
optikai szálas fényinstalláci-
óját, amely a földgömböt áb-
rázolja, s a Föld címet kapta. 

A Föld című alkotást idén 
nyáron építette fel a Tudomány 
és Technika Háza előcsarno-
kában az alkotó, Lencsés And-
rea. A megnyitón köszönetet 
mondott azoknak, akik segí-
tették tervei megvalósításában. 
– Amikor jönnek a gondolatok 
és megjelennek egy papíron, 
majd ezek az ideák megvaló-
sulnak, ennél nagyobb öröm 
nincs számomra.  Attól függet-
lenül, hogy ez belőlem fakad, 
ezt egyedül nem lehet véghez-
vinni – utalt arra is, hogy a tá-
mogatók mellett az installáció 
megépítésében is van kinek 
köszönetet mondania.

A fényről beszélt Müller Péter 
Sziámi köszöntőjében. – Carl 
Gustav Jungtól kérdezték meg 
egyszer, hogy mit gondol a vi-
lág állapotáról. Azt mondta erre, 
hogy nem vagyok én elég okos 
ahhoz, hogy hozzászóljak vagy 
nyilatkozzak a világ állapotáról. 
Jung ugyanakkor azt mondta, 
az biztos, hogy a sötétség erői 

még sosem álltak ilyen közel 
ahhoz, hogy győzedelmeskedje-
nek a jónak hatalmasságain. És 
meg kell nézni, az ember vagy 
az egyik oldalra, vagy a másikra 
áll, nem lehet semlegesnek lenni 
– mondta Müller Péter Sziámi. 
Hozzátette, hogy beszélgetett 
az alkotóval, Lencsés Andreá-
val, és ez a szempontrendszer 
úgy látja, nála is fontos, innen 
jön az, ahogy ő a Földet szemlé-
li. - Amikor megszületik a Föld 
fényből, annak emiatt nagyobb 
jelentősége van, minthogy szü-
letett egy fényinstalláció vagy 
egy fényszobor. Ez önmagában 
azért is érdekes, mert körülbe-
lül a Bauhaus óta az idea már 

megvolt, de az eszköz koráb-
ban még nem állt rendelkezésre, 
hogy ilyesmiről költőien, művé-
szien gondolkodjunk. Ma már 
külön műfaj lett a fényben való 
gondolkodás és ennek egy igazi 
csúcspillanata, amit most látunk 
– mondta Miskolc első múzsa 
díjasa, a Miskolci Operafesztivál 
megteremtője.

– Két évvel ezelőtt már ki-
zárólagos tulajdonosai lettünk 
ennek az épületnek, amely töb-
bek között teljes energetikai 
felújításon is átesett azóta. In-
tézményünk ma már tele van 
bérlőkkel és a háromszáz em-
ber befogadására képes szín-
háztermünk a ház kulturális 

oldalát is erősíti. Erről Hajdú 
László, a Tudomány és Tech-
nika Háza tulajdonosa beszélt a 
megnyitón. - Mindezt pályázati 
támogatás nélkül tesszük – tette 
hozzá. Ez a tizenegyedik olyan 
miskolci épület, amit értékmen-
tő célzattal újítottunk meg.

Mostantól a Tudomány és 
Technika Házában látható ez 
a fényinstalláció, amely főként 
az esti órákban mutatja meg 
magát teljességében. A nagy-
közönség számára a szeptem-
ber 27-ei múzeumok éjsza-
káján is lehetőség nyílik majd 
arra, hogy az érdeklődők meg-
tekintsék a fényszobrot, több-
féle programmal is kiegészítve.

Szeptember végétől auto-
matából is vásárolhatnak 
zsebkönyveket Miskolcon. 

A POKET Nonprofit 
Kft. 2018 áprilisában kezd-
te meg olvasás népszerűsítő 
misszióját, melynek során 
Budapest forgalmas cso-
mópontjain, – összesen 9 
helyen – úgynevezett „zseb-
könyv-automatákat” tele-
pített. Az első nyolc hónap 
után egy 30.000 főt számláló 
közösség jött létre és igény 
mutatkozott arra, hogy a vi-
déki nagyvárosokban is le-
gyen ilyen jellegű könyvvá-

sárlási lehetőség. Az elmúlt 
hónapokban több megye-
székhelyen megtörtént az 
automaták telepítése, és 
szeptember 26-tól már Mis-
kolcon a Művészetek Háza 
bejárata mellett is hozzá le-
het jutni például Molnár Fe-
renc: Pál utcai fiúk című re-
gényének zsebben is elférő 
változatához. Az automata a 
nap 24 órájában áll az olva-
sók rendelkezésére, elősegít-
ve azt, hogy akár utazás köz-
ben a buszon, villamoson, 
vagy vonaton is olvashassák 
a magyar- és a világiroda-
lom remekeit.
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Miskolc első fényinstallációja: a Föld Megérkezett  
a POKET Miskolcra 



Óriási sikerrel zárult a 16. 
CineFest Miskolci Nemzet-
közi Filmfesztivál. A Művé-
szetek Házában megrende-
zett ünnepélyes zárógálán 
részt vettek a filmszakma 
képviselői, hazai és külföldi 
alkotók jelenlétében átadták 
a fesztivál díjait.

A CineFest Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztivál idén is a 
világ filmművészetének leg-
frissebb és legszínvonalasabb 
kínálatát mutatta be Miskol-
con. Számos nagyjáték-, kis-
játék-, dokumentum- és ani-
mációs filmet a miskolci 
fesztiválon láthatott először 
a közönség. A közönség, az 
alkotók, a filmes szakembe-
rek és a filmszakma szerep-
lői is kedvükre válogathattak 
a Nemzetközi Filmfesztivál 
sokszínű programjai között. A 
több helyszínen zajló vetítések, 
szakmai programok, worksho-
pok, közönségtalálkozók iránt 
rendkívül nagy volt az érdek-
lődés, az események teltházzal 
zajlottak.

A közönség és a szakma ha-
talmas ovációval fogadta Mis-
kolcon Vanessa Redgrave és 
Franco Nero világhírű színmű-
vészeket, akik az Európai Mozi 
Nagykövete díjakat vették át a 
CineFesten, a Művészetek Há-
zában. Mindkét művész szív-
hezszóló beszédben köszönte 
meg a magyar közönség és a 
filmszakma elismerését, amit 
a közönség szűnni nem akaró 
tapssal jutalmazott. 

Idén négy jelentős magyar 
filmnek is a 16. CineFest Mis-
kolci Nemzetközi Filmfeszti-
válon volt a premierje. Itt mu-
tatták be Tóth Barnabás, Akik 
maradtak c. alkotását, melyet 
idén Magyarország Oscar-díj-
ra nevezett. A premieren a 

nézők egy emberként örültek 
az alkotókkal. Óriási várako-
zás övezi az Oscar-díjas Deák 
Kristóf Foglyok c. új nagyjá-
tékfilmjét és a magyar HBO 
legújabb saját gyártású do-
kumentumfilmjét, a Bársony 
Katalin rendezte Csillagfény 
távolságot. A fesztiválközön-

ség nagy örömére a dokumen-
tumfilm rendezőjét és Balázs 
József főszereplőt, a film ki-
emelt szereplője, a Rolling Sto-
nes szaxofonosa, Tim Ries is 
elkísérte Miskolcra. A Vadon-
világ - gróf Széchenyi Zsig-
mond nyomában c. dokumen-
tumfilm premierje előtt tömött 
sorokban álltak a nézők.

Valódi kuriózumnak számí-
tott, hogy Lerner János rende-
zőt gróf Széchenyi Zsigmond 
özvegye, Hertelendy Margit is 
elkísérte a CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztiválra.

 A fesztivál közönsége óriási 
lelkesedéssel köszöntötte Mis-
kolcon az ausztrál származású 
világsztárt, George Lazenbyt. 
A CineFest közönsége a Ki lát-
ta őt meghalni?, és az idén öt-
venéves James Bond remekmű, 
az Őfelsége titkosszolgálatá-
ban című filmekben csodál-
hatta meg a színészt. Az auszt-
rál sztár közönségtalálkozón is 
részt vett és mesterkurzust is 
tartott Miskolcon.

A filmfesztiválon Luciano 
Pavarotti özvegye, Nicoletta 
Mantovani is tiszteletét tette. 
Az özvegy az Oscar-díjas Ron 
Howard, Pavarottiról készült 
dokumentumfilmjének dísz-
bemutatójára érkezett Mis-
kolcra.

Bíró Tibor, a CineFest Mis-
kolci Nemzetközi Filmfesz-
tivál igazgatója a záróünnep-
ségen kiemelte: “Nagy öröm 
számunkra, hogy Miskolcot 

immár 16. éve szeptemberben 
egy nyüzsgő, programokkal és 
alkotókkal teli filmes fővárossá 
tudjuk változtatni. Köszönhe-
tő ez a közönség és a filmszak-
ma töretlen érdeklődésének, 
támogatásának és azoknak a 
hazai és külföldi alkotóknak, 

akik ellátogatnak a CineFestre 
és bizalmat szavaznak a fesz-
tiválnak azzal, hogy először itt 
kerül a nagyközönség előtt vá-
szonra az alkotásuk. Büszkék 
vagyunk rá, hogy - hasonlóan 
az előző évekhez -, idén is a Ci-
neFest versenyprogramjának 
valamennyi alkotása magyar-
országi premier. Külön öröm 
számunkra, hogy a legújabb 
magyar filmek szinte mind-
egyike a mi fesztiválunkon 
mutatkozott be először.”

A CineFest zárógáláján kö-
szöntő beszédet mondott Káel 
Csaba, filmügyi kormány-
biztos és Kiss János, Miskolc 
Megyei Jogú Város alpolgár-
mestere. Káel Csaba elmond-
ta: “Hazajöttem Miskolcra, hi-
szen én is ebben a nagyon szép 
városban születtem. Roppant 
büszke vagyok a CineFestre, 
melynek szervezői megalapí-
tották Magyarország legnívó-
sabb filmfesztiválját, amelyet 
ma már nemzetközi szinten is 
a kiválóak között jegyeznek. 
Szeptember elsején neveztek 
ki a magyar mozgókép kultú-
ra kormánybiztosának, nagy 
öröm számomra, hogy ebben 
a munkában olyan kiváló part-
nerekre is számíthatok, mint a 
CineFest. Ebben a fesztiválban 
számomra az a legcsodálato-

sabb, hogy Miskolc és környé-
ke lenyűgöző filmes örökségét 
tiszteletben tartva mutatja be a 
jelen filmtermését - így üzen a 
jövőnek” – fogalmazott.

Kiss János alpolgármester 
köszöntőjében utalt arra, hogy 
Miskolc és megyénk olyan sze-
mélyeket adott az egyetemes 
nemzetközi filmes kultúrának, 
mint a Tolcsváról származó 
William Fox, aki a 20th Cen-
tury Fox cég elődjének alapí-
tója, a Ricséről származó Adolf 

Zukor, aki a világ egyik leg-
nagyobb filmvállalatát, a Pa-
ramount Pictures-t alapította, 
valamint a Miskolcról szárma-
zó Oscar-díjas forgatókönyví-
ró, filmrendező és producer, 
Pressburger Imre. Kiss János 
kiemelte azonban azt, hogy az 
idei filmfesztivál legjobb tör-
ténete nem egy filmhez kap-
csolódik, hanem magához a 
fesztiválhoz. A rendezvényt 
korábban támogató szponzor 
ugyanis a világon mindenhol 
visszalépett a filmfesztiválok 
támogatásától, így Miskolcon 
is. A városban működő vál-
lalkozások azonban összefog-

tak, és a szponzor helyébe lép-
ve megteremtették a fesztivál 
megrendezéséhez szükséges 

anyagiakat. Ez egy olyan kö-
zösségi történet Miskolcon, 
amelyre büszkék lehetünk – 
hangsúlyozta az alpolgármes-
ter.

A 16. CineFest Nemzetközi 
Filmfesztivál fődíját - a Press-

burger-díjat -, és a fiatal ma-
gyar alkotóknak alapított Ci-
neNewWave díjat Káel Csaba 
filmügyi kormánybiztos adta 
át a nyerteseknek. Az ünnep-
ségen személyesen vette át a 
CineFest Miskolci Nemzetkö-
zi Filmfesztivál Életműdíját 
George Lazenby. 

A 16. CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztiválon 
több mint 110 filmet vetítettek 
le, ebből négy új magyar filmet 
Miskolcon láthatott először a 
közönség. A nagyszabású nem-
zetközi fesztivál kilenc napja 
alatt 22 ezernél is több néző vett 
részt a 142 vetítésen. Közel száz 
hazai és külföldi alkotó kísérte 
el filmjét Miskolcra.
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ÓRIÁSI SIKERREL ZÁRULT  
A 16. CINEFEST 

A 16. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál  
díjazottjai:
Pressburger Imre díj - A fesztivál fődíja a legjobb filmnek: 
Monos (Rendező: Alejandro LANDES)
Zukor Adolf díj - A fesztivál Nagydíja:  
A világítótorony / The Lighthouse (r: Robert Eggers)
Legjobb kisjátékfilm:  
Ato San Nen / Three Years More  
(r: Pedro Collantes)
Dargay Attila díj – A magyar animáció ifjú tehetsége:  
Hegyi Olivér
CineNewWave díj: Szokásjog / The Buzz (r: Füzes Dániel) 
CineDocs díj: Chris, a svájci / Chris the Swiss (r: Anja Kofmel)
Art Mozik Nemzetközi Szövetsége zsűrijének díja:  
Monos (r: Alejandro Landes)
FIPRESCI (Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége) zsűri 
díja: A világítótorony / The Lighthouse (r: Robert Eggers)
A Nemzetközi Ökumenikus Zsűri díja:  
Teherán: A szerelem város / Tehran: City of Love (r: Ali 
Jaberansari) 
Életműdíj: Bille August és George Lazenby
Az Európai Mozi Nagykövete díj:  
Vanessa Redgrave és Franco Nero
Közönségdíj:  
Kontroll nélkül / System Crasher (r: Nora Fingscheidt)
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Hirdetés

MIHŐ – 50 éve a lakosság szolgálatában – 5. rész

A távhőszolgáltatás az ez-
redfordulót követően átlépett a 
korábbi „fűtési szerepkörön”, az 
energetika és környezetpolitika 
tudatos eszközévé vált. A táv-
hő a közműszolgáltatáson túl 
az energiahatékonyság növe-
lésének, valamint a környezet- 
és klímavédelemnek, a helyi 
városfejlesztésnek és -politiká-
nak is fontos szereplője, ténye-
zője lett.

Környezetbarát energia  
a JÖVŐNKÉRT – több mint 
szlogen

Miskolcon a 2010-es éveket 
követően a földgáztól való egy-
re nagyobb függetlenedése, 
valamint a város környezetvé-
delem iránti elkötelezettsége 
miatt a MIHŐ Kft. célul tűzte ki a 
megújuló, környezetbarát ener-
giák távhő célú felhasználását.

A korábban földgáz alapon 
megtermelt hőenergiát mára – 
a téli hőigénytől függően –, kö-
zel 60%-ban megújuló hőfor-
rásból, geotermikus energiából 
és biomasszából nyerik. 

Biomassza – fejlesztés  
a környezetvédelem jegyében

Miskolcon a Kilián városrész 
és a Dorottya utcai hőkörze-
tek megújuló, zöldenergiával 
történő hőenergia ellátása 
érdekében 2009. december 
7-én a MIHŐ Kft. és a WIS Zrt. 
projektcéget alapított, mely-
ben a MIHŐ Kft. 20%-os tu-
lajdonrésszel rendelkezett. A 
közös projektcég a Muhi utcá-
ban építette fel biomassza fű-
tőművét, melyben egy 3 MW 
teljesítményű biomassza tü-
zelőanyaggal működő kazánt 
helyezett üzembe. A projekt ke-
retén belül megépült a Kender-
földi kazánházat és a Dorottya 
utcai kazánházat összekötő 
távfűtési vezeték is. A kazánház 
csak a fűtési szezonban üze-
mel és közel 1000 fogyasztó 
távhőigényét fedezi. A beruhá-
zás hatására a város földgáz-
függősége tovább csökkent, 
olyannyira, hogy egy átmeneti 
földgázhiány esetén a szolgál-
tatott területen a leghidegebb 
időjárás esetén is biztosítható 
a távhőszolgáltatás a biomasz-
sza fűtőműből.

2017. március 6-tól a Bioe-
nergy-Miskolc Kft. a MIHŐ Kft. 
100%-os tulajdonába került.

Magyarország jelenleg  
legnagyobb geotermikus  
projektje

Az önkormányzat tulajdo-
nában lévő MIHŐ Kft. és a 
PannErgy Nyrt. azzal a céllal 
alapította meg 2009. augusz-
tusában a Miskolci Geotermia 
Zrt. projektcéget, hogy Miskolc 
városának igen jelentős részét 

– az avasi és belvárosi távfűté-
si rendszeren keresztül – föld-
hő-energiával lássa el, mely 
jelenleg az egyik legtisztább 
zöldenergia forrás.

Az előzetes várakozásokat 
is felülmúlták azok a kedvező 
eredmények, amelyekkel az 
első kút megfúrásakor, 2010 
őszén szembesültek a szak-
emberek.

A Mályi kútban mintegy 
2300 méter mélységben ta-
lálható a termál tározó, az in-
nen feltörő víz, mind hozam 
(150 liter/másodperc), mind 
hőmérséklet tekintetében 
(105 oC) kitűnő alapot jelentett 
a további fúrásokra. A meglé-
vő termálkút mellé egy újabb 
termelő kutat, és három visz-
szasajtoló kutat fúrtak. A ter-
málkútból kinyert hőmeny-
nyiség távhővezetékeken és 
hőcserélőkön keresztül jut el a 
fogyasztókhoz, és a geológiai 
egyensúly megtartása érde-
kében a lehűlt víz visszasajto-
lásra kerül a földbe.

A rendszer működésének 
alapkövetelménye, hogy a kül-
ső környezeti hőmérsékletnek 
megfelelően szabályozni le-
hessen a kiadott hőmennyi-
séget, melyet központi távfel-
ügyeleti rendszer irányít.

A Miskolci Geotermikus Pro-
jekt első eredménye volt, hogy 
2013. májusától az Avas város-
rész fűtés- és melegvíz-szol-
gáltatását, mintegy 12 ezer tár-
sasházi lakásban részben már 
geotermikus hőenergiával látja 
el a MIHŐ Kft.

A projekt második ütemé-
vel pedig 2014 szeptemberé-
től – az avasi városrész mellett 
– már a teljes belvárosi hőkör-
zet is igénybe vehette a geoter-
mikus energia alapú hőszolgál-
tatást.

A fejlesztések eredménye-
ként Miskolcon a megújuló ala-
pú energiatermelés mértéke 
közel 60%.

A Miskolci Geotermikus Pro-
jekt Magyarország jelenleg mű-
ködő legnagyobb geotermi-
kus energia kapacitását nyújtó 
rendszere, mely elnyerte a Geo-
Power Market „2013. legjobb 
fűtési projektje” nemzetközi 
díjat. A projekt jelentősen hoz-
zájárul a Nemzeti Energiastra-
tégiában rögzített, 2020-ra 
elérendő 12 ezer terajoule geo-
termikus energiából származó 
mennyiséghez.

Nagyfogyasztók geotermián
Miskolc és a városi táv-

hőszolgáltató elsődleges célja, 
hogy minél több nagyfogyasz-
tót is bekapcsoljon a zöldener-
gia alapú távfűtési rendszerbe. 
Az oktatási intézményeken kí-
vül ma már kórházak, szállás-
helyek, irodaházak és üzlethe-
lyiségek, ipari létesítmények 
is igénybe veszik a geotermia 
alapú távfűtést.

Az elmúlt évek projektjei kö-
zül kiemelkedik a Kemény Dé-
nes Sportuszoda és a 2015-
re Green City elvek mentén 
újjáépített Miskolctapolcai 
Strandfürdő hőellátásának ki-
építése, a Miskolci Semmel-

weis Kórház, a Szent Ferenc 
Kórház távhőre csatlakozása, 
de sorolhatnánk további in-
tézményeket is. Összegzés-
ként talán elég annyi, hogy az 
elmúlt években egy közepes 
város ellátásához szükséges 
hőmennyiséggel többet ad be 
a miskolci távhőszolgáltatá-
si rendszerbe a MIHŐ. Ennek 
pedig két nyertese is van, hi-
szen Miskolc ezzel ismét elő-
relépett a környezetvédelem 
terén, így tehát a város lakos-
sága az egyik nyertes, míg 
nyertek azok is, akik tulajdono-
sai az intézményeknek, hiszen 
fajlagosan kevesebbe kerül és 
komfortosabb a fűtésük.

De a munka nem állhat 
meg, így például a Miskol-
ci Nemzeti Színház alapos 
előkészítő munka után már 
megállapodott a MIHŐ Kft.-vel 
az épületegyüttes távhőszol-
gáltatásra csatlakozásáról. 
Ezzel a Miskolci Nemzeti Szín-
ház a 2020-as színházi évad 
kezdetére teljes egészében 
a MIHŐ Kft.-től kapja a nagy-
részt megújuló, geotermikus 
hőenergiát. A fejlesztés ered-
ményeként az egyedi föld-
gáztüzelés kiváltásával, éves 
szinten ismét jelentős meny-
nyiségű károsanyag kibocsá-
tástól szabadul meg a város, 
ami szintén hozzájárul a klí-
mavédelemhez és Miskolc le-

vegőminőségének további ja-
vításához.

A jövőkép
A MIHŐ Kft. legfontosabb 

célkitűzései a fogyasztói elé-
gedettség növelése, a ver-
senyképesség, a hatékony 
távhőszolgáltatás, a távhőpiac 
bővítése, a szolgáltatás fenn-
tarthatósága és a környezet-
védelmi szempontok figyelem-
bevételével növelni, „csúcsra 
járatni” a megújuló energia fel-
használását. 

A smart&green Miskolc 
programban legalább olyan 
fontos az, hogy a város környe-
zetbarát stratégiája mellett az 
okosvároshoz is illeszkedjen a 
miskolci távhőszolgáltatás. A 
jövőbeli fejlesztések célja egy 
tiszta, okos, még több ember 
számára elérhető és még in-
kább megfizethető távhőszol-
gáltatás.

2009 – 2019
Kedves Olvasónk! Játékra hívjuk!

A MIHŐ Kft. működésé-
nek 50. évfordulója alkal-
mából 2019. augusztus 
31-ével cikksorozatot in-
dított, amely tízéves sza-
kaszokban mutatja be a 
miskolci távhőszolgálta-
tást. Az öt héten át meg-
jelenő írásokat azért is 
érdemes figyelemmel kí-
sérni, mert a sorozat vé-
gén, 2019. október 5-én 
játékot hirdetünk, ame-
lyen a szerencsés részt-
vevő 4 személyes vacso-
rameghívást nyerhet.

Kedves Olvasónk!
Jövő héten a miskolci távhőszolgáltatás 50 éves törté-
netét bemutató sorozatot követően KVÍZ játékot teszünk 
közzé. A KVÍZ játék beküldési határideje 2019. október 15., 
24:00 óra, melyet a kvizjatek@miho.hu e-mail címre, vagy 
postai úton a 3534 Miskolc, Gagarin u. 52. levelezési címre 
küldhet, „Kvízjáték” felirattal.
Játsszon velünk, és nyerje meg a négyszemélyes vacso-
rameghívásunkat.További információ játékunkról a www.
miho.hu oldalon.

Kilián városrész és Dorottya utcai  
biomassza – faapríték – fűtőmű

Geotermikus fúrás a Mályi domboldalon

Molnár Péter ön-
kormányzati képvi-
selő utcafórummal 
egybekötött vásárt 
tart szeptember 30-án 15.00-
17.00 óráig a Vörösmarty téren. 

Dr. Kiss János ön-
kormányzati képvi-
selő utcafórummal 
egybekötött vásárt 
tart október 1-jén 14.00-15.30 
óráig a Jókai Református Isko-
la melletti parkolóban, 16.00-
17.30 óráig a Kis-Hunyad utcai 
parkolóban, 18.00-19.00 óráig a 
Szentpéteri kapuban, a Leven-
tevezér utca 8. számnál találha-
tó parkolóban. 

Nagy Ákos ön-
kormányzati képvi-
selő utcafórummal 
egybekötött vásárt 
tart október 2-án, kedden 
14.00-16.00 óráig a Balázs 
Győző téren, 16.30-18.00 órá-
ig Tapolcán, a nagy parkoló-
ban.  

Deák-Bárdos Mi-
hály önkormányza-
ti képviselő utcafó-
rummal egybekötött 
vásárt tart október 3-án, csü-
törtökön 14.30-16.00 óráig az 
Újgyőri főtéren, 16.30-18.00 
óráig a Gyula utca 52. sz. előtti 
parkolóban. 

UTCAFÓRUMOK
Miskolc lengyelországi test-
vérvárosa Katowice immár 10. 
alkalommal szervezte meg az 
ottani magyar napot, amelyre 
meghívták Miskolc delegáci-
óját. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye és a Sziléziai Vajdaság 
hasonló kapcsolatai alapján a 
megyei közgyűlés is képvisel-
tette magát a rendezvényen.

Városunkat Pfliegler Péter al-
polgármester és Nagy Ákos helyi 
képviselő, míg a megyét Török 
Dezső elnök és a frakciók veze-
tői, munkatársak képviselték. 
Katowice vezetése a magyarok 
iránt érzett tiszteletből, de még 
inkább szeretetből tíz évvel ez-
előtt határozta el, hogy minden 

év szeptemberében programot 
szervez, amely a két nép évezre-
des barátságát hivatott erősíte-
ni. Az idei magyar nap esemé-
nyei között szerepelt a murcki 
városrészben néhány évvel ez-
előtt megtalált és a helyiek ál-
tal kialakított és gondozott hu-
szonkilenc, a Vörös Hadsereg 
által kivégzett magyar katona 
sírjának, és a Katowicében ki-
alakított Slawik-Antall téren 
felállított emlékműnek a meg-
koszorúzása mellett, a partner-
város székesegyházában közös 
szentmisén való részvétel is. 
Ezen az ünnepi alkalmon adta 
át Borbély Károly festőművész 
az általa készített Szent Lász-
ló című festményt Katowice 

érsekének azzal, hogy a kép a 
Murckiban található templom 
oltárképe lesz. Megható és szép 
jelenet volt.

A nap eseményei egy csodála-
tos koncerttel zárultak, amely-
nek végén – az ünnepi beszédek 
elhangzása után – felcsendült 
Liszt Ferenc 2. Magyar Rap-
szódiája. A mintegy 1400 fős 
közönség állva tapsolta meg a 

Lengyel Nemzeti Rádió Szimfo-
nikus Zenekarát.

Az ünnepségeket megtisztelte 
jelenlétével Balogh Csaba, a Kül-
gazdasági- és Külügyminiszté-
rium közigazgatási államtitká-
ra, Jakub Chelstowski Szilézia 
marsallja, Körmöndy Adrien-
ne, hazánk krakkói főkonzulja, 
Marcin Krupa, Katowice pol-
gármestere is.

MAGYAR NAP KATOWICÉN 



Az operafesztivál szervezői 
a fesztiválon kívül is igye-
keznek szoros kapcsolatot 
ápolni a közönséggel. A zene 
világnapján különleges, a 
komolyzenét új dimenzi-
ókban láttató előadások-
kal várják a nagyérdeműt. 
„Bartók titkos színházába” 
a színház és a mozgásművé-
szet eszközeinek segítségével 
nyerhet bepillantást a kö-
zönség, míg a zenében rejlő 
humort Bősze Ádám stand-
up produkciója képviseli. 

Október 1-jét, a zene világ-
napját egy nagyon fontos Bar-
tók-programmal ünnepli meg 
a Bartók Plusz Operafesztivál: 
a „Bartók titkos színháza” című 
est Bartók Béla hangszeres mű-
veinek zenei világát a színház 
és a mozgásművészet eszkö-

zeivel értelmezi. A Színház és 
Filmművészeti Egyetem vég-
zős rendező-koreográfus hall-
gatói Horváth Csaba táncmű-
vész-koreográfus és Selmeczi 
György zeneszerző irányításá-
val Bartók emblematikus zon-
goraműveiben tárják fel a drá-
mai motívumok egész sorát, 
egy-egy lehetséges történet ki-
bontását a hangjegyek sokak 
számára titokzatos világából. 

– Az előadás terve későn ju-
tott el hozzánk nyáron ahhoz, 
hogy abból egy jól megszer-
vezett produkciót tudjunk a 
fesztiválra létrehozni. Ezért 
úgy határoztunk, hogy ezt a 
külön figyelemre méltó kama-
razenei-színházi előadást nem 
a nyári programdömpingben 
fogjuk bemutatni, hanem a két 
fesztivál közötti időszakban. 
Így nem dugjuk el a fesztivál 

szuperprodukciói közé, mert 
ez művészi színvonalát és ér-
tékét tekintve bizony megér-
demli a reflektorfényt – fo-
galmazott Kesselyák Gergely 
fesztiváligazgató. 

„Bartók titkos színházában” 
bartóki zeneművek részletei 
szólalnak meg színpadi per-
formansszal kísérve: a 3 bur-
leszk, a Szabadban, az Allegro 
Barbaro és a Két román tánc, 
valamint részletek a Gyerme-
keknek című ciklusból. –A je-
leneteket végzős rendező-ko-
reográfus hallgatók állították 

össze, így előfordul, hogy egy 
adott darab rendezője a másik 
darabban táncol. 

– Az a kiinduló gondolatme-
net, hogy minden zeneműben 
van egy dramaturgia, egy bel-
ső szervező erő, amely men-
tén összeáll egy zenemű. Ez 
a szervező dramaturgia – ha 
megfigyeljük egy-egy szerző 

életművét – mindenkinél más, 
mindenkinek megvan a maga 
saját belső színháza. Bartók 
„belső színházát” pedig Hor-
váth Csaba és Selmeczi György 
igen jól ismeri – részletezte a 
fesztiváligazgató.

Bartók viszonya a színház 
világához igen ambivalens. 
Noha három csodálatos szín-
padi művet komponált, szem-
ér mes és tartózkodó alkata 
sosem engedte igazán közel a 
színpad olykor harsány világá-
hoz. Rendkívüli érzékenysége, 
kifinomult formakezelése, bá-

mulatos ritmikai és melodikus 
invenciója azonban csaknem 
minden művében sugallja a 
dráma, a drámai elem jelenlé-
tét. Ez némelykor látványosan, 
képszerűen mutatkozik, más-
kor „csupán” az alkotás mé-
lyebb rétegeiben jelentkezik.

Minden ünnepnek van egy 
előestéje, így a zene világnap-
jának is.  – Nagyon büszkék 
vagyunk arra, hogy több olyan 
produkciónk is volt – idén há-
rom –, amelynél a műsorhir-
detés után egy-két napon be-
lül elkelt az összes jegy, és így 
vélhetően sokan lemaradtak 
az előadásról – emelte ki Kes-
selyák Gergely. – Ezek sorába 
tartozott Bősze Ádám előadá-
sa is, amit most azoknak aján-
lunk, akik kiszorultak a nyári 
stand-up produkciójáról. 

Bősze Ádám előadása gyö-
keresen különbözik a meg-
szokott stand-up comedyktől. 
Alapvetően a klasszikus zené-
hez, tágabb értelemben a kul-
túrtörténethez kapcsolódó tré-
fák hangzanak el, de nem áll 
távol az előadótól az önironi-

kus abszurd humor sem. Bő-
sze Ádám igényes a nyelvi és 
a szakmai kérdésekben, éppen 
ezért külön élvezettel gyűj-
ti a saját és a mások bakijait. 
S hogy ne csak a fiók és a di-
gitális felvétel őrizze ezeket a 
gyöngyszemeket, az előző év-
ben megszületett az első, #sze-
retnekahallgatók stand-up. 
Majd folytatásaként a Bő sze-
kund (szolmizálva: dó-ri), amit 
hangzó formában is intonált a 
nagyérdemű előtt a szerző – 
olvasható az operafesztivál 
2019-es fesztiválnaplójában. 

Idén is hatalmas volt az ér-
deklődés a miskolci teátrum 
programjaira a színházak 
éjszakáján. A meghirdetett 
300 hely már a regisztráci-
ós időszak első perceiben 
betelt, a szerencsések pedig 
szombat éjszaka betekint-
hettek a kulisszák mögé. 

A közönség három előadá-
sunk próbájába is beleshetett, 
de gyakorolhatták a színész-
mesterséget, bármit kérdez-
hettek az igazgatótól, az este 
végén pedig évadunk előadá-
sainak megzenésített változa-
tát is meghallgathatták.

Évadunk zenés mesejáté-
kát, a legkisebb boszorkányt 
Szabó Attila viszi színre a Ka-
maraszínházban, szombaton 
pedig néhány részletet is meg-
mutatott a készülő előadásból a 
színművészek segítségével. Az 
érdeklődők megtapasztalhat-
ták, hogyan is zajlik egy próba, 
hány apró, de fontos részletre 
kell figyelni, míg összeáll egy 
jelenet végső verziója.

Székely Kriszta először ren-
dez Miskolcon. Edward Albee 
Nem félünk a farkastól című 
drámájának próbáján az előa-
dás két szereplője Görög Lász-
ló és Nádasy Erika avatta be 
a színházbejárókat a darab 

részleteibe. Szó esett arról, 
hogyan lehet bizonyos lelki-
állapotokat hitelesen megje-
leníteni a színpadon, honnan 
szereznek ehhez inspirációt a 
színészek, de a közönség arról 
is faggatta a két színművészt, 
vajon egy sokszereplős nagy-
színpadi darabot nehezebb 
létrehozni, vagy egy négysze-
replős előadást a Játékszín in-
timebb terében, mint amilyen 
a Nem félünk a farkastól.

A Don Juan Szőcs Artur 
rendezésében kerül színpad-
ra idén. Slárku Anett lépésről 
lépésre beavatta az érdeklő-
dőket egy színházi díszlet el-
készülésének folyamatába. A 
látogatók elsőként pillanthat-
ták meg az előadás monumen-
tális díszletelemeit, melyeknek 
elhelyezéséről, mozgatásáról a 
díszlettervező rengeteg érde-
kességet osztott meg.

Ezután rögtön az előadás 
próbájába csöppenhetett bele 

a vendégsereg, a címszereplő, 
Simon Zoltán, valamint Mé-
szöly Anna adtak ízelítőt a ké-
szülő előadásból. Lehetőség 
volt beszélgetésre is a szín-
művészekkel Don Juan ka-
raktere kapcsán, a látogatók 
közül pedig sokan megosz-
tották véleményüket, tapasz-
talataikat a „gaz csábító” típu-
sú férfiakról.

Somhegyi György meglepe-
téssel készült az érkezőknek. 
Egy kis időre ők is színészek-
ké válhattak, hiszen közös 
improvizációs gyakorlatokkal 
várta a kíváncsi látogatókat a 
színművész. A játékban min-
den korosztály örömmel vett 
részt, a kihívásokat és a fel-
adatokat pedig kiválóan tel-
jesítették.

Béres Attila igazgatótól idén 
is bármit kérdezhettek a láto-
gatók, mindenféle tabu nélkül. 
A direktor pedig egy megle-
petéssel is készült Szabó Máté 

művészeti vezetővel karöltve. 
Olyat mutattak a közönség-
nek, amit sehol máshol nem 
láthatnak: eljátszották, hogyan 
zajlik egy színművész éves 
szerződtetése. Ehhez persze 
egy önként jelentkező segítsé-
gét kérték, aki ezúttal a színész 
szerepét töltötte be, Béres At-
tila és Szabó Máté pedig a szi-
gorú, ám olykor azért mégis 
lágyszívű „felvételi bizottság” 
tagjaiként jeleskedtek.

Az est zárásaként Lajos And-
rás készült hatalmas fináléval. 
A Miskolci Nemzeti Színház 
196. évadának rímbe szedett, 
megzenésített előadáscímeit 
igazi nagyszínházi produkció 
keretében hallhatta a közön-
ség. A Rögtönzött Zenekörhöz 
színművészek, zenészek és a 
Feketeszárú cseresznye előa-
dásunk fiatal szereplői is csat-
lakoztak, a közönség pedig ve-
lük együtt énekelhette az idei 
évad slágerét.

A Színházi Kritikusok 
Céhe idén 40. alkalommal 
nyújtotta át az előző évad 
legkiemelkedőbb színhá-
zi teljesítményeit elismerő 
színikritikusok díját. A 
legjobb férfi főszereplő ka-
tegóriában Görög László, a 
Miskolci Nemzeti Színház 
társulatának tagja érde-
melte ki az elismerést a ve-
lencei kalmárban nyújtott 
alakításáért.

Görög László a díj kapcsán 
úgy nyilatkozott, nem csak 
sajátjaként tekint az elisme-
résre. – Azért lehettem méltó 
erre a díjra, mert egy kiváló 
előadás született a Miskol-
ci Nemzeti Színházban. Ez 
az előadás pedig azért jöhe-
tett létre, mert a színészek-
től kezdve a díszítőkön át az 
ügyelőig, mindenki odaadó 
munkájával megvalósulha-
tott az, amit Mohácsi János 
rendező megálmodott a szín-
padra. Ahhoz, hogy valaki 
kiemelkedő alakítást nyújt-
hasson, egy jó előadás és egy 
nagyon jó csapat kell. Ezért 
ez a díj mindenkié, aki a ve-
lencei kalmár létrehozásá-
ban közreműködött – mond-
ta. Hozzátette, nagyon örül a 
díjnak, de ebbe vegyül némi 
szomorúság is, hiszen szerin-
te akár mindegyik kategó-

riában megérdemelte volna 
a győzelmet az előadás. – A 
velencei kalmár öt kategóri-
ában is jelölést kapott, és ez 
önmagában is nagy elisme-
rés. Észrevett minket a szak-
ma, ez egy vidéki színház ese-
tében sokkal nehezebb, mint 
Budapesten – emelte ki.

A legjobb rendezésért járó 
díjat Székely Kriszta vehette 
át, aki az idei évadban Ed-
ward Albee Nem félünk a 
farkastól című drámáját ál-
lítja színpadra Miskolcon. A 
Görög László főszereplésé-
vel készülő előadás bemu-
tatóját október 5-én láthatja 
a közönség a Játékszínben. 
Idén huszonkét színikritikus 
vett részt a voksolásban, akik 
ezúttal is 15 kategóriában 
adták le voksaikat. A győzte-
sek személyére a szeptember 
22-i gálaesten derült fény.
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Színházak éjszakájaGörög László lett  
a legjobb férfi  
főszereplő 

Megzenésített évad,  
közös improvizáció,  
színházi titkok

Igazi „ékkő” csillan fel a zene világnapján
Stand-up és titkos Bartók-színház Miskolcon

Bő szekund 2.0 – Bősze Ádám zenei stand-up
Időpont: szeptember 30., 19.00 
Helyszín: Miskolci Nemzeti Színház Kamaraszínház

Bartók titkos színháza – színpadi fantáziák Bartók Béla hang-
szeres műveire
Időpont: október 1., 19.00 
Helyszín: Miskolci Nemzeti Színház Kamaraszínház



Pincér és szakács mesterje-
löltek vizsgáztak a BOKIK 
szervezésében. 

Vendégek érkeztek kedden a 
Szentpáli Szakgimnázium tan-
konyhájának étterembe. Mind-
annyian azért jöttek, hogy egy 
ebéd elfogyasztása után megbi-
zonyosodjanak a mestervizsgára 
jelentkezők felkészültségéről. Az 
kaphat ugyanis mester felszolgá-
ló elismerést, akinek az elméleti 
és a gyakorlati tudása is megvan. 
A szakképzési törvény azt írja elő, 
hogy a gyakorlati képzőhelyeken 
már csak mesterek taníthatják a 
diákokat. A résztvevők a 180 órás 
képzésben elméleti és gyakorlati 
oktatáson vettek részt, pedagó-
giát és vállalkozás ismereteket is 
tanultak. Mestervizsga oklevelet 
csak a hivatásukat legmagasabb 
szinten művelő pincérek és sza-
kácsok kaphatnak.

– Fel kellett eleveníteni a régi 
tanulmányokat is és az újdon-
ságokat is, a modern trendeket. 
Ez alapján készültem fel erre a 
vizsgára, természetesen az ok-
tatók által leadott anyagból – 
avatott be a felkészülése részle-
teibe Fodor József, az Impresszó 
Étterem mesterjelölt felszolgá-
lója. 

A felszolgáló feladata a ven-
dég fogadásával kezdődik, de 
hozzátartozik a helykínálás, az 
italajánlás, az ételsor szeletelé-
se, felszolgálása és a vendég tá-

vozásáig minden asztal körüli 
feladat ellátása. Figyelnie kell a 
terítésre, az asztal és az evőesz-
közök tisztaságára is. A vizsgá-
zó tíz felszolgáló és tizennyolc 
szakács mesterjelölt munkáját 
szigorú szakmai zsűri értékelte. 

– Egy szakácsnak nagyon 
kiterjedt lexikális tudással kell 
rendelkeznie. Bizonyos ételké-

szítési eljárások, mint például 
a mártások elkészítése az év-
századok alatt sem változtak. 
El kell készíteniük egy display 
munkát is – mondta Bágyi Pé-
ter, mestervizsga elnök, a sá-
rospataki Hotel Bodrog Well-
ness szállodaigazgatója. 

A mesterjelölt szakácsok 
egy hidegtálat és egy ötfo-

gásos menüsort készítettek, 
amit a mesterjelölt felszolgá-
lók tálaltak a vendégeknek. 
A menü hideg előételt, le-
vest, meleg előételt, főételt, és 
desszertet is tartalmazott. A 
felszolgáló és szakács mester-
képzéseket és vizsgát a BO-
KIK szervezte.

– Azon duális képzésben 
résztvevő gazdálkodó szerve-
zeteknek és oktatóiknak, akik 
részt vesznek a tanulók gya-
korlati oktatásában, a szak-
képzési törvény előírja, hogy 
középfokú végzettség és a 
megfelelő szakmai tapaszta-
lat mellett mesterlevéllel vagy 
a kamarai gyakorlati oktatói 
képzés hatósági tanúsítvány-
nyal is kell rendelkezniük – tá-
jékoztatott Tóth Ádám Zoltán, 
a BOKIK oktatási és képzési 
szakigazgatója. 

Az Avalon Ristorante kreatív séfje 
egy őszi különlegesség, a sütőtökös 
gnocchi receptjét osztja meg. 

Az évszakok a gasztronómiában ép-
pen olyanok, mint az életben is. Van, 
amit jobban kedvelünk, és van, amit ke-
vésbé, vallja az Avalon Ristorante krea-
tív séfje, Szepesi Gábor, aki ősszel sem 
torpan meg a minél ízletesebb fogások 
készítésétől. Mi több, véleménye szerint 
most lehet csak igazán friss alapanya-
gokkal dolgozni a konyhában.

Az ősz az egyik legszebb évszakunk, 
tele színekkel és ízekkel. A legtöbb gyü-
mölcs és zöldség ekkora érik be, a piacok 
polcai ilyenkor roskadoznak leginkább a 
hazai szezonális terményektől. Magyar-
országon különösen nagy szerencsénk 
van, hiszen a Kárpát-medence igazán 
termékeny talajt biztosít számunkra. 
Gondoljunk csak bele, a dió ilyenkor 
kezd hullani a fáról, a szüret ekkor kez-
dődik el, az őszi gombáink a legízlete-
sebbek. Az évszak egyik legikonikusabb 

zöldsége a sütőtök. A töklámpáson kí-
vül rengeteg finomság is készíthető be-
lőle, meglepően jól illik az olasz kony-
hába, hiszen mennyei sütőtökös rizottót 
és különféle tésztákat készíthetünk belő-
le. Most egy sütőtökös gnocchi receptjét 
szeretném megosztani Önökkel.

SÜTŐTÖKÖS GNOCCHI
Hozzávalók (4 adag):
0,2 kg burgonya
0,4 kg sütőtök
0,2 kg finomliszt
0,05 kg vaj
1 db narancs
só

Elkészítés: A sütőtököt feldarabolom, 
kimagozom és sütőben 180 fokon 30-40 
percig sütöm. Közben a burgonyát héjá-
val együtt puhára főzöm. Amikor megfőtt, 
megpucolom és burgonyanyomóval ösz-
szetöröm. A sütőtököt szintén megszaba-
dítom a héjától, egyik felét a burgonyához 
adom, a másik felét botmixerrel pürésítem 

és sóval ízesítem. A burgonyát összekeve-
rem a sütőtökkel, majd hozzáadom a vajat 
és a lisztet, majd kevés sót teszek hozzá. Ha 
kellőképpen összedolgoztam, akkor meg-
felelő méretűre formázom őket és lobogó 
sós vízben kifőzöm. Közben a sütőtök pü-
rét egy serpenyőben elkezdem melegíte-
ni, egy narancs levét hozzáfacsarom, majd 
összekeverem a megfőtt gnocchikkal és 
már tálalásra is kész. Díszítésképp felhasz-
nálhatunk céklalevelet, vagy egyéb ehető 
leveleket és virágokat is. Jó étvágyat kívá-
nok hozzá!

Főzőversenyt és családi na-
pot rendeztek a Honvéd pá-
lyán. A hagyományteremtő 
céllal szervezett programra 
tizenegy csapat nevezett: 
többségében gulyás rotyo-
gott a bográcsokban.

Vidáman telt a nap a kelle-
mes őszi időben, hiszen ba-
ráti társaságok és közösségek 
vettek részt a rendezvényen. 
A szabadon rotyogó bogrács-
ban tizenegy csapat főzött, 
a résztvevők a sertéshúst, a 
burgonyát, a zöldségeket és a 
tűzifát a szervezőktől kapták. 
A Magyar László étteremtu-
lajdonosból, Rakaczki Zoltán 
sportért felelős polgármeste-
ri biztosból és Kiss János al-
polgármesterből álló zsűri 
az ízek harmóniáját, a fűsze-
rezést, az alapanyagok gaz-
dagságát, az illatot is díjazta, 
amikor szoros versenyben ki-

választotta az első három he-
lyezettet.

– Először, de remélhető-
leg nem utoljára szervezzük 
meg a főzőversenyt és csa-
ládi napot a Honvéd pályán. 
Sportjátékokat hoztunk a 
családi délutánra, a megyei 
bajnokságon belül egy U14-
es Miskolc-Tiszakeszi foci-
meccs is zajlik, jó ebédhez 
szól a magyar nóta, és ter-
mészetesen már készülő-
ben vannak a gulyáslevesek. 
Meglepetés ez a sporttelep 
mindenkinek, amely kínál-
ja a további fejlesztési lehe-
tőségeket. Jó társaságban 
lenni, szórakozni, sportol-
ni, játszani, mozogni pedig 
minden korosztály szeret, 
ennek megfelelően szervez-
zük majd a további progra-
mokat a jövőben a Szentpé-
teri kapuban – foglalta össze 
Kiss János alpolgármester.

Folyt a must, a harmoni-
kás elhúzta a kilátogatók 
kedvenc nótáját – kellemes 
őszi időben tartottak szü-
reti napot Hejőcsabán, a 
Gárdonyi Géza Művelődé-
si Ház udvarán.

Összesereglett a városrész, 
sőt Miskolc apraja-nagyja, 
hogy ünnepelje a szőlőter-
mést, a gyönyörű napsütéssel 
beköszöntő őszt, és természe-
tesen a hejőcsabai közösség 
összetartó erejét. Kulturális 
programok, színpadi bemu-
tatók tették még vidámabbá 
a szüreti napot, amin volt tán-
cos bemutató, énekelt népdal-
kör és kórus, majd a nap meg-
koronázásaként Varga Miklós 
lépett színpadra.

Borkúti Zoltán Cserépfa-
luról hozott szőlőt. Mintegy 
200 liter mustot készítettek a 
nap során, és mindenkit meg-
kínáltak belőle. Kapott egy 
pohárral az Avason élő Tóth 
Attiláné is. – Nagyon nívós-
nak tartom a rendezvényt – 
mondta. – Jó látni, hogy sok 
fiatal család van itt, öröm néz-
ni, hogy egyre többen jönnek 
el. Örülök, hogy van szándék 

továbbadni a fiataloknak a 
hagyományainkat.

Kiss Ákosné Gonda Erika, 
a Gárdonyi Géza Művelő-
dési Ház intézményvezetője 
érdeklődésünkre elmond-
ta, hat éve rendezik meg a 
szüreti napot, ez az egyik 
hagyományőrző rendezvé-
nyük. – A korosabb helyi-
ek pontosan tudják, milyen 
szőlőt szüretelni, taposni, a 
gyerekek azonban talán már 
nem annyira vannak tisztá-
ban ezekkel. Visszahozzuk 
tehát ezeket a hagyományos 
programokat – emelte ki.

A kellemes családi prog-
ramra kilátogatott Alakszai 
Zoltán, a város jegyzője is. 
Azzal köszöntötte a részt-
vevőket, hogy nagy öröm-
mel jött Hejőcsabára. – A 
mai egy ünnepnap, hiszen 
a közösen elvégzett munka 
gyümölcse immár rendelke-
zésre áll, ez mindig örömre 
ad okot. Annak is örülünk, 
hogy együtt lehetünk Mis-
kolcon, együtt lehetünk itt, 
a kúria parkjában. Hiszek 
benne, hogy Miskolc erejét 
a közösségek adják – han-
goztatta.

Egy rendkívül izgalmas és 
színes gasztro estre invitál-
ja a kulináris élvezetek és a 
jazz szerelmeseit a Végállo-
más Bistorant október 4-én, 
pénteken. 

Érkezik egy csúcssommeli-
er, akivel a dél-amerikai vidék 
mögé tekinthetnek, és remek 
borokat ismerhetnek meg a 
Gasztro Estre érkezők. Arról, 
hogy a bor-étel harmónia tö-
kéletes mégis rendhagyó le-
gyen, a Végállomás csapata és 
Várvizi Péter gondoskodik. 

A Végállomás Bistorant 
hitvallása, hogy ne csak a 
tökéletesen megkomponált 
ételsorért járjanak az embe-
rek étterembe, hanem egy 
komplex élményért, amibe 
az étterem hangulata, az ön-
azonosság, a szerethetőség is 

beletartozik, a kiváló konyhai 
teljesítmény mellett – tudtuk 
meg Vargáné Bodnár Henri-
ettől, a Végállomás Bistorant 
egyik tulajdonosától. 

Manapság nagyon hódíta-
nak az újvilági borok, melyek 
könnyedebbek, gyümölcsö-
sebbek és kevesebb hordó-
használattal készülnek, sőt 
néha még hordót sem látnak. 
A Végállomás Argentína és 
Chile borain keresztül szeret-
né ezt a stílus megmutatni a 
miskolciaknak. 

– Várvizi Péter executive 
séf a borok alá dolgozik 

majd, és a hozzájuk meg-
komponált menüsorral je-
lentkezik. Péterre jellemző, 
hogy ízmátrixokban gondol-
kodik, és mindig tesz valami 
csavart a fogásokba, így nem 
meglepő, hogy megfér egy 
menüsorban a homár, a szar-
vasgerinc, a szarvasgomba, a 
kacsaerőleves, és a rózsavöl-
gyi csokoládé is – emelte ki 
Henriett. 

A borhoz pedig szervesen 
kapcsolódik a jazz, így a haj-
dúböszörményi Iván Szand-
rával szeretnék az ízélményt 
még tökéletesebbé tenni.
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Mesterjelöltek vizsgáztak  Rotyogott a gulyás

Szüreti nap  
Hejőcsabán

ŐSZ A GASZTRONÓMIÁBAN

Újvilági borok és felejthetetlen ízélmény,  
ami a jazzhangzástól lesz kerek egész  



A DVTK Jegesmedvék a 2018-2019-es bajnoki szezonban 200 
millió forintot meghaladó fejlesztéseket valósított meg magyar 
Jégkorong Szövetség TAO pályázati és Miskolc MJV Önkor-
mányzatának önrész hozzájárulásával. A jégcsarnokban 2018-
ban megújult a bajnoki meccseknek helyet adó pályatest, 300 
fővel bővült a lelátó, sky boxokat és sajtópáholyt alakítottak ki.

A 2006-ban épült népkerti 
jégcsarnok gravitációs hő- és 
füstelvezető rendszere szerke-
zeti kialakításánál fogva nem 
üzembiztos – tudtuk meg a fej-
lesztések folytatásáról Egri Ist-
vántól, a Miskolci Szabadidő-
központ igazgatójától, egyben 
a DVTK Jegesmedvék elnöké-
től. – A fa tetőszerkezetbe be-
épített megoldás nem bizto-
sítja a folyamatos működést. 
Szükségessé vált az előírások-
nak megfelelő gépi szellőztető 
rendszer kialakítása. A rend-
szer független a tetőszerkezet-
től és alkalmas a folyamatos és 
üzembiztos működésre.

Az átadást követő 13 sze-
zonban a 9 hónapos folya-
matos használat mellett az 
öltözők és vizesblokkok el-
használódtak. A további biz-
tonságos, gazdaságos és 
színvonalas működtetés érde-
kében vált szükségessé a tel-
jes körű felújítás. A beruházás 
tartalmazza a 22 db zuhanyzó 
csaptelep cseréjét, öltöző és 
folyosó világítás korszerűsí-

tését, öltöző és közlekedő fo-
lyosó korcsolyás élvédő bur-
kolatának cseréjét, zuhanyzók 
hidegburkolatának javítását, 
helyenként cseréjét, öltöző aj-
tólapok cseréjét.

A szlovák ligába történő 
belépéssel fejleszteni kellett a 
videó gólbíró rendszert a liga 
előírásainak megfelelően. A 
jégcsarnok férőhely bővülése 
kapcsán a beléptető rendszert 
is bővíteni kellett két új belép-
tető kapuval. A jégcsarnokban 
eredetileg fémhalogén vilá-
gítótestek működtek. Mind a 
mérkőzéseken, mind a külön-
böző rendezvényeken nagy 
fényerejű megvilágítást kell 
alkalmazni, amely jelentős 
energiafelhasználást jelent. A 
LED fényforrások alkalmazá-
sát tartalmazó beruházás az 
eredeti megvilágítási szinttől 
nagyobb, 1500 lux megvilágí-
tást biztosít a pálya területére, 
ezzel együtt kb. 30% energia 
megtakarítást jelent.

2017-ben a jégcsarnok régi 
gépházának felújításával lét-

rehoztak egy olyan metodi-
kai központot, amely a jeges 
sportágak speciális „száraz” 
felkészülését szolgálja. Ebben 
a TAO évben a nyílászárók 
cseréjét, valamint a padlóbur-
kolat felújítását végezték el. 
Ezzel egész évben használha-
tóvá vált a létesítmény.

A jégkorong vertikum je-
lenleg 35 millió forint nagy-
ságrendben vesz igénybe sze-
mélyszállítási szolgáltatást 
külső szolgáltatótól. Két darab 
9 személyes busz beszerzésé-
vel azokat a feladatokat tudják 
megoldani, amelyek nem igé-
nyelnek nagy buszt. Ilyenek: 
a KMH Budapesttel közös 
osztrák EBYSL csapat, amely-
be 10-12 játékost delegálnak, 
illetve a Miskolcon megszer-
vezett „Korizz velünk!” tehet-
séggondozó program, ahol az 
iskolásokat és óvodásokat a 
tanintézményekből tudják a 
jégcsarnokba oda-vissza szál-
lítani. A buszok jelentősen 
gyorsabban és alacsonyabb 
költséggel működhetnek, 
ezenkívül nem igényelnek hi-
vatásos gépjármű vezetőt.

További megvalósult át-
alakítások, beszerzések

A fentiek mellett a jégcsar-
nokban az egyre növekvő 

sportolói létszám miatt szük-
ségessé vált felszerelés tárolók 
kialakítása, amelyek teher-
mentesítik az öltözőket és en-
nek köszönhetően nem kell a 
szülőknek a felszerelést haza-
szállítani minden edzés után. 
A megoldással 2 db 5x1,4 
m-es rácsos, szellős, száradást 
biztosító tárolót alakítottak ki.

A Generali Aréna kondicio-
náló termének fejlesztéséhez a 
jégkorong sport speciális igé-
nyeihez alkalmazkodó eszkö-
zöket szereztek be. A fejlesztés 
eredményeként bővíteni tud-
ták a szolgáltatási kört, vala-
mint a jégkorong sportág igé-
nyeit magasabb szinten tudják 
kielégíteni. A népkerti sporte-

gészségügyi centrum eszkö-
zeit folyamatosan fejlesztik 
és felújítják, tették ezt ebben a 
ciklusban is. Ezek az eszközök 
biztosítják a jégkorongozók és 
más sportolók magas színvo-
nalú egészségügyi ellátását.

Nem volt kérdés a város 
támogatása

Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata továbbra is 
kiemelt figyelemmel tekint a 
sportra, melynek fejlődéséért 
infrastrukturális és egyéb te-
rületeken is jelentős erőfeszí-
téseteket tesz. – fogalmazott 
Rakaczki Zoltán sportért fele-
lős polgármesteri biztos. –  A 
város vezetése számára nem 

volt kérdés, hogy a jégcsarnok 
és a kapcsolódó létesítmények 
fejlesztését támogassa, jelen 
esetben a 30 %-os, 2018-ban 
és 2019-ben összesen mint-
egy 60 millió forintos önrész 
biztosításával. Tettük mindezt 
egyrészt azért, hogy a rend-
kívül szép sikereket elérő, a 
tavalyi szezontól a szlovák 
extraligában szereplő felnőtt 
jégkorongcsapat „otthoná-
nak” korszerűsítéséhez, a fel-
tételek színvonalas emelésé-
hez hozzájáruljunk, másrészt 
pedig azért, hogy a további 
jeges sportok képviselőinek, 
utánpótlásának, a lakosság-
nak, illetve a szurkolóknak is 
kedvezzünk.

Az Euroliga selejtezőjének 
első mérkőzésén az olasz 
Reyer Venezia együttesét fo-
gadta az Aluinvent DVTK, 
és nagyszerű, koncentrált já-
tékkal 85-75 arányban múlta 
felül ellenfelét. A visszavá-
góra egy hét múlva kerül sor 
Velencében.

Kosárlabda ünneppel kez-
dődött a szezon Miskolcon, 
szinte telt ház és egy elszánt 
DVTK fogadta a nagyon erős 
keretű olasz élcsapatot szer-
dán este a Városi Szabadidő-
központban. A sérülésektől 
sújtott házigazdán azonban 
nem látszott, hogy komoly ki-
hívásokkal kellett szembenéz-
nie az edzői stábnak és a já-
tékosoknak. A DVTK játéka 
éles volt, mintha nem is ez lett 
volna a szezon első tétmérkő-
zése. A koncentráltan, jól ját-
szó miskolci együttes az első 
negyedben kétszer annyi pon-
tot dobott ellenfelénél és a fél-
időhöz érve már 51 pont sze-
repelt a DVTK neve mellett. 

A folytatásban pedig volt már 
majdnem 20 is közte, de a ko-
moly küzdelemnek ára is volt, 
Medgyessy Dóra és Ziomara 
Morrison is kipontozódott a 
DVTK-ból. De a center pro-
dukciója előtt ettől függetlenül 
le a kalappal, első, DVTK mez-
ben játszott nagyon nehéz tét-
mérkőzésén rögtön 28 pontos 
teljesítménnyel rukkolt elő. 

- Azzal kezdeném, hogy na-
gyon boldog vagyok, örülök 
győzelmünknek. Nagyon jó 
munkát végeztünk és elégedet-
té tesz, hogy első tétmérkőzé-
semen, így tudtam bemutat-
kozni új csapatomban. Amit 

az edzéseken gyakoroltunk, azt 
nagy részben sikerült megva-
lósítanunk. Támadásban is, de 
főleg védekezésben kell még 
hibáinkat kijavítanunk és ak-
kor sikeres lehet a folytatás – 
fogalmazott a chilei válogatott 
kitűnőség – nyilatkozta Zio-
mara Morrison. 

A vendégek szakvezetője is 
kitért arra, hogy nagyon ritkán 
élhet át női mérkőzésen olyan 
hangulatot, ami a csarnokban 
uralkodott, ez is nehézzé tette 
számukra a mérkőzést. Ami-
nek visszavágója egy hét múl-
va lesz, az észak-olasz együttes 
otthonában. 

- Ez a 10 pont olyan, hogy 
lőtávolon belül is vagyunk, 
de azért egy elég szép előny 
is. Nagyon-nagyon nehéz lesz 
ott Velencében, mert ugye ját-
szottunk már ott egy mecs-
cset tavaly és szépen elpáhol-
tak minket 15 vagy 17 ponttal, 
már nem is emlékszem pon-
tosan. 

Azt gondolom, hogy nagy 
reményekkel utazunk ki, de et-
től függetlenül még lehet, hogy 
nem mi vagyunk a mérkőzés, 
illetve a párharc favoritjai – 
értékelte a mérkőzés Cziczás 
László, az Aluinvent DVTK ve-
zetőedzője. 
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TÍZPONTOS ELŐNYT  
HARCOLTAK KI 

A legkisebbektől a leg-
nagyobbakig, több mint 
nyolcszázan vettek részt a 
18. Barátság Maraton fu-
tóversenyen. 

Népkerti központtal, ez-
úttal is Miskolc belvárosát 
érintette a családias ren-
dezvény, ahol profik és sza-
badidős sportolók rótták a 
kilométereket, napsütéses, 
tökéletes időben. Elsöprő 
lendülettel kezdődött a Mis-
kolc belvárosában rendezett 
utcai futófesztivál, legelő-
ször ugyanis a gyermekfu-
tamok bűbájos résztvevői, a 
biztonságot adó szülői jelen-
lét mellett teljesítették a 600 
méteres, ovis-kisiskolás mini 
versengést.

A már picit nagyobbak, egy 
kicsit nagyobb tempóban és 
egy kicsit nagyobb, 1,8 km-es 
távot teljesítettek és örvende-
tes volt látni azt is, hogy év-
ről-évre egyre több jövő baj-
noka futja végig, a számukra 
kijelölt gyermektávot. 

A verseny védnöke, Mis-
kolc város jegyzője és még 

több száz érdeklődő közös 
visszaszámlálása után pedig 
már a kis és fél-maratoni, va-
lamint a váltó verseny részt-
vevői vágtak a majdnem 5 és 
fél km-es körökből álló vá-
lasztott távnak, a 18. Barát-
ság Maraton futófesztiválon.

– A Barátság Maraton 
Miskolcon nagykorúvá vált 
2019-ben és nagy örömünk-
re szolgál, hogy az évek alatt, 
minden esztendőben folya-
matosan több száz, több ezer 
versenyző, illetve futó indul 
el ezen a versenyen és nagy 
öröm számunkra az is, hogy 
generációk együtt futnak – 
nyilatkozta Alakszai Zoltán, 
Miskolc jegyzője. 

A legfelkészültebb futók 
által választott király kate-
gória, vagyis a leghosszabb 
versenytáv, a maraton em-
bert próbáló teljesítésére is 
szép számban vállalkoztak 
futók, akik közül az immár a 
DVTK színeiben versenyző 
Tugyi Levente rögtön az élre 
állt és megnyerte 42.2 km-es 
Homonnai László emlékszá-
mot.

Világbajnoki bronzérmes lett a ka-
zahsztáni Judo Ifjúsági Világbajnok-
ságon Kriza Anna. Az MVSI-Miskolc 
cselgáncsozója a 48 kg-os súlycsoport-
ban állhatott dobogóra.

A tizenöt-tizenhét éves korosztály 
legrangosabb versenyére százhatvan or-
szágból érkeztek versenyzők. A Magyar 
Judo Válogatott két női versenyzőt indí-
tott, egyikük Kriza Anna miskolci spor-
toló volt. – Első mérkőzésén egy indiai 
versenyzőt győzött le, a másodikon a ha-
zait, akinek az egész közönség szurkolt, 

majd a negyeddöntőben kikapott egy 
horvát versenyzőtől – mondta el Illyés 
Miklós, a Miskolci Sportiskola ügyve-
zetője. – Vigaszágra került, ahol az Eu-
rópa-bajnokságon ezüstérmes portugál 
versenyzőt magabiztosan, harmincöt 
másodperc alatt győzte le. Így mehe-
tett a harmadik helyért. A pánamerikai 
bajnokság győztesével küzdött, és nyert 
– nyilatkozta az ügyvezető. A 48 kg-os 
súlycsoportban harminckét versenyző 
indult. Kriza Anna mellett a másik ma-
gyar női versenyző Mamira Luca volt, 
aki világbajnok lett.

Kicsik, nagyok együtt 
futottak a Barátság 
Maratonon 

200 MILLIÓS FEJLESZTÉS 

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

Az akció érvényes: 2019. 09. 28-tól 2019. 10. 04-ig 
Kifutó lazúr, zomác 50% ENGEDMÉNNYEL! 
Olaj és falfestékek 50% ENGEDMÉNNYEL!
Denim deo, férfi, 150 ml, 4326 Ft/l 649 Ft
Adidas roll, férfi, 50 ml, 10 980 Ft/l 549 Ft
Schauma sampon, 400 ml, 1748 Ft/l 699 Ft
Schauma hajbalzsam, 250 ml, 2396 Ft/l 599 Ft
Szavó penészlemosó, 500 ml, 1998 Ft/l 999 Ft
Gillette borotvagél, 200 ml, 2995 Ft/l 599 Ft
Well Done WC-papír, 64 tekercs, 2 rétegű, 31,23 Ft/tek 1999 Ft
Fazék zománcos, 5,5 l, III.oszt. 1799 Ft
Héra prémium, beltéri, színes falfesték,  5 l  6999 Ft 

2,5 l                                 4299 Ft 
1 l                                    1799 Ft

3531 Miskolc, Győri kapu 27/b.
Tel.: +36 46 794 103
info@mirend.hu
www.mirendsec.hu

MiREND-SEC KFT.

Tevékenységek:

l  Létesítmények őrzése  
és vagyonvédelme

l  Vagyonvédelmi (a jelenlegi) 
koncepció elemzése  
és javaslattétel  
a biztonsági szint emelésére

l  Kamera- és  
riasztórendszerek  
felülvizsgálata, tervezése  
és üzemeltetése

l  Lopás, erőszakos behatolás, 
illetve egyéb törvénysértő  
magatartás proaktív  
megakadályozása

l  Rendezvények teljes körű 
biztosítása

Apróhirdetés
50 éves érettségi találkozó! 
Aki 1969-ben érettségizett a 
KÖZGÁZ Ipari tagozatán a IV. 
A –ban, jelentkezzen a 49/415-
801 telefon számon Szabó Bar-
baránál.
Ha szeretnél egy igazán ösz-
szetartó közösség tagja lenni 
és szeretsz segíteni másoknak 
a szabadidődben, akkor keress 
bátran!  0630 386 5885, miskol-
ciotthonsegitunk1@gmail.com
Ha sok a szabadidőd és ren-
delkezel szülői tapasztalat-
tal, akkor csatlakozz önkéntes-
ként alapítványunkhoz! 0670 
521 0913,   miskolciotthonsegi-
tunk1@gmail.com  
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 65 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hu-
pont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 
9–12 óráig.

Lendítse fel ÜZLETÉT! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül Miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

Rendelésfelvétel: terjesztesmiskolc@gmail.com, 
illetve a 70/577-8148-as telefonszámon.

Első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!
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A Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hiva-
tal (MEKH) október 11-én 
első alkalommal szervezi 
meg az erőművek éjszakáját, 
melyhez Miskolc városa is 
csatlakozott. A MIHŐ Kft. 
örömmel fogadta a felkérést, 
hiszen a távhő célú ener-
giafelhasználásnak közel 
60%-át jelenleg is megújuló 
alapon szolgáltatja.

Ha a múzeumoknak, a szín-
házaknak, az állatkerteknek, a 
kutatóknak, a fürdőknek van 
éjszakájuk, miért ne lehetne az 
erőműveknek is? Ezen gondo-
latok mentén kezdte el meg-
szervezni az erőművek éjsza-
kája eseményt a MEKH.

Miskolc, mint Green City, el-
kötelezett a megújuló energia-
források minél szélesebb körű 
felhasználása iránt, ezért is 
csatlakozott a jó kezdeménye-
zéshez. A program keretében 
megismerkedhetnek a látoga-
tók a távfűtő üzemek működé-
sével. Például hogyan is kerül 
a környezetbarát zöld távhő a 
miskolci otthonokba, de azzal 
is fontos tisztában lenni, hogy 
a mindennapok során otthona-
inkban, közintézményeinkben 

hogyan takaríthatunk meg mi-
nél több energiát. A felhasznált 
energiát elő is kell állítani, meg 
kell termelni. Ha tudatosan és 
takarékosan szeretnénk bánni 
energiaforrásainkkal, akkor jó, 
ha tudjuk azt is, hogy az energi-
át kik, hol, milyen eszközökkel 
és forrásokból, hogyan állítják 
elő, különös tekintettel a meg-
újuló energiaforrásokra.

A geotermikus hőtermelő 
KUALA Kft., az MVM MIFŰ 
Kft. és a MIHŐ Kft. tulajdoná-
ban lévő Bioenergy Miskolc Kft.  
október 11-én megnyitja ka-
puit az érdeklődők előtt, hogy 
megismerkedjenek a zöld távhő 
előállításának érdekességeivel, 

műszaki folyamataival és egy 
fenntartható fejlődést biztosító, 
tudatos távhőszolgáltatással.

Megnyitja kapuit a Bioe-
nergy-Miskolc Kft. faapríték-tü-
zelésű fűtőműve, amelyben 
Póliska Csaba, a Miskolci Egye-
tem Műszaki Anyagtudomá-
nyi kar egyetemi docense tart 
 „Meghökkentő kísérletek” cím-
mel rendhagyó előadást. A Mis-
kolci Geotermikus Projekt, a 
Tatár úti Hőközpontban bemu-
tatja Magyarország legnagyobb 
geotermikus energia kapacitását 
nyújtó rendszerét. A nyíltnap al-
kalmából az MVM MIFŰ Kft.-
nél a látogatók megtekinthetik 
a kombinált ciklusú erőművet, a 

gázmotoros kiserőművet és a fű-
tőművet is. 

Az egyes helyszíneken a lá-
togatókat szakértő „idegenve-
zetők” kísérik végig, akik kö-
zérthetően és élményszerűen 
mutatják be a távhőtermelés 
különböző technológiáit, ame-
lyekkel az idén 50 éves MIHŐ 
Kft. szolgálja a város lakóit.

Az érdeklődőket a Bioenergy 
Miskolc Kft. telephelyén megle-
petés ajándékokkal várja.

A erőmű-látogatásokra az 
esemény honlapján keresztül: 
www.eromuvekejszakaja.hu 
vagy az  eromuvekejszakaja@
miho.hu e-mail címen keresz-
tül lehet regisztrálni.

ENERGIÁNKAT ADJUK!
Erőművek éjszakája Miskolcon
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MOZIMŰSOR Művészetek Háza:
Uránia-terem: Szeptember 26. csütörtök-

október 2. szerda, naponta 15:15 
Playmobil: A film, 17:15 Volt egyszer 
egy... Hollywood, 20:00 A Wall Street 
pillangói

MOZIMŰSOR Béke-terem: 
Szeptember 26. csütörtök-október 2. 

szerda, naponta 16:00 A művészet 
templomai: Tintoretto. A velencei 
lázadó, 17:45 Isten kegyelméből, 
20:15 Miles Davis: Birth of the Cool

Szeptember 28. szombat és 29. vasárnap 
14:30 János vitéz

CINEMA CITY: Szeptember 26. csütörtök-
október 2. szerda, naponta több 
időpontban – Ad astra – Út a csillagokba 
| Akik maradtak | A kis kedvencek titkos 
élete 2. | Angry Birds 2. – A film | A 
Wall Street pillangói | Az aranypinty | 
Az – második fejezet | Az oroszlánkirály 
| Downton Abbey | Jó srácok | Kópé | 
Playmobil: A film | Rambo V: Utolsó 
vér | Támadás a Fehér Ház ellen 3. | Volt 
egyszer egy… Hollywood

CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
Szeptember 29. vasárnap 10:30 Mazsola
FESZTIVÁL:
Szeptember 23-november 10. 

Múzeumok őszi fesztiválja, Herman 
Ottó Múzeum

Szeptember 28. szombat 10:00-
20:00 Görömbölyi őszi családi nap, 
Szolártsik Sándor tér

11:00-17:00 Avasi szüreti nap, Avas 
Európa liget (Ifjúság út)

14:00-20:30 Belvárosi családi nap, 
Király utca és Vörösmarty utca 
kereszteződése

KONCERT:
Október 4. péntek 17:00 Kollár-Klemencz 

Kamarazenekar irodalmi estje, 
Művészetek Háza

GYEREKEKNEK:
Szeptember 29. vasárnap 10:00-

13:00 Népmese napja Benedek Elek 
születésnapja, Népmese Pont (Soltész 
Nagy Kálmán 1.)

Október 5. szombat 10:00-12:00 Mesterkedő 
– képzőművészeti foglalkozás 
gyerekeknek, Miskolci Galéria

Október 6. vasárnap 11:00 Micimackó – 
zenés mesejáték, Művészetek Háza

EGYÉB:
Szeptember 29. vasárnap 9:00-12:00 

Nagy Morus Kupa, MVSC Sportpálya
11:00 Emlékezés a hősökre, I. Világháborús 

Hősi Emlékmű (Táncsics tér)
Október 6. vasárnap 10:00 Emlékezés 

az  aradi vértanúkra, Batthyány-
emléktábla (Batthyány u. 1.)

PROGRAMOK

Szeptember 30. hétfő 
14:00 A magyar népmese 
napja, II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár

16:30 Áramlások – Széné-
gető Gábor kiállítása, II Rá-
kóczi Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár

Az érettség előnyei – előa-
dás, Kaffka Margit Könyv-
tár

Október 1. kedd 10:00 
Terülj-terülj, asztalkám! – 
bábelőadás, Petőfi Sándor 
Könyvtár

Újragondolt virágcsok-
rok készítése – foglalkozás 
nyugdíjasoknak, Petőfi Sán-
dor Könyvtár

Október 2. szerda 11:00 
A mese hatalma, II. Rákó-
czi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár

16:00 Anita emlékkiállí-
tás, József Attila Könyvtár

16:30 Porból lettünk, ez a 
földünk – előadás, II. Rákó-
czi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár

Október 3. csütörtök 
16:00 Beszélgetés Bauer 
Barbara íróval, Tompa Mi-
hály Könyvtár

16:30 Fazekas Csaba tör-
ténész könyvbemutatója, 
Kaffka Margit Könyvtár

Október 4. péntek 9:00-
18:30 Könyvvásár 10 forin-
tos egységáron, II. Rákó-
czi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár

Október 5. szombat 
10:00-12:00 Mesedélelőtt 
családoknak D. Szabó No-
émi mesemondóval, Szabó 
Lőrinc Idegennyelvi Könyv-
tár

Október 6. vasárnap 
10:00-14:00 Könyves vasár-
nap

SZEPTEMBER 28. SZOMBAT 
11:00 KAKAÓKONCERT, 
Nagyszínház nézőtéri tár-
salgó
15:00 A LEGKISEBB BO-
SZORKÁNY, Bemutató 
előadás, Kamaraszínház
SZEPTEMBER 30. HÉTFŐ 19:00 
BŐ SZEKUND,  Bősze 
Ádám második zenei 
stand-upja, A Bartók Plusz 
Operafesztivál előadása, Ka-
maraszínház
OKTÓBER 1. KEDD 19:00 
 BARTÓK TITKOS SZÍN-
HÁZA, A zene világnapja, 
A Bartók Plusz Operafesz-
tivál előadása, Kamaraszín-
ház
OKTÓBER 2. SZERDA 14:00 A 
LEGKISEBB BOSZOR-

KÁNY, Kerekerdő bérlet, 
Kamaraszínház
OKTÓBER 3. CSÜTÖRTÖK 14:00 
A LEGKISEBB BOSZOR-
KÁNY, Bérletszünet, Kama-
raszínház
18:00 DON JUAN, Jezsuita 
bérlet, Nagyszínház
OKTÓBER 4. PÉNTEK 14:00 A 
LEGKISEBB BOSZOR-
KÁNY, Óperenciás bérlet, 
Kamaraszínház
18:00 DON JUAN, Bemuta-
tó (Alap, Arany, Ezüst) bér-
let, Nagyszínház
OKTÓBER 5. SZOMBAT 17:00 
DON JUAN, Csiky (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet, Nagy-
színház
19:00 NEM FÉLÜNK A 
FARKASTÓL, Bemutató 
előadás, Játékszín

SZÍNHÁZI MŰSOR
Szeptember 28. – október 5.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Szeptember 30. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 

Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (hír-
adó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (program-
ajánló) 18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin) 19:00 Miskolc 
Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 
19:25 Üzleti negyed (gazdasági magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Idő-
járás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Október 1. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képúj-
ság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programaján-
ló) 18:25 Sportpercek (sportmagazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelen-
tés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Mérkőzés 21:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 
21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Programpont ism. (programajánló) 21:25 Képújság

Október 2. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 
Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (prog-
ramajánló) 18:25 Helyzetkép (politikai háttérbeszélgettés) 19:00 Miskolc Ma ism. (hír-
adó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Testközel-
ből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 
Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Október 3. csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. 
(híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 
Creatív chef (gasztronómiai magazin) n20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjá-
rás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Október 4. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 
Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (prog-
ramajánló) 18:25 Egészségpercek (egészségügyi magazin) 18:45 Egészségére (egészség-
ügyi magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont 
ism. (programajánló) 19:25 Szomszéd vár (turisztikai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. 
(híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Október 5. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00 Krónika 
(heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő maga-
zin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sportmaga-
zin) 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság

Október 6. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 17:00 Hívőszó 
(vallási magazin) 18:00 Miskolci Napló ism. (közéleti magazin) 18:30 Egészségper-
cek ism. (egészségügyi magazin) 18:50 Egészségére ism. (egészségügyi magazin) 
19:00 Promenád ism. (kulturális magazin) 19:30 Gasztrokaland ism. (gasztronómi-
ai magazin) 19:45 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:00 Köztünk élnek ism. 
(portré) 20:15 Köztünk élnek ism. (portré) 20:30 Képújság

Országos  
könyvtári napok:

Időpont: 2019. október 6., 10 óra
Helyszín: Batthyány emléktábla, Batthyány utca 1.

Emlékezik:  Mihályi Molnár László közíró (Szepsi)

A megemlékezés végén főhajtással és koszorúzással rójuk le kegyeletünket.
Amennyiben pártok és civil szervezetek koszorút, virágot szeretnének elhelyezni az emlékhelyen, 2019. október 3-án 12 óráig jelezzék  
a következő elérhetőségek valamelyikén:  Miskolci Kulturális Központ Ifjúsági Ház ; 3531 Miskolc, Győri kapu 27/A; Tel.: 46/412-508, 20/7799-151;  
E-mail: madacsi.agnes@ifihazmiskolc.hu



Zsíroskenyeret kent  
a betörőnek

Egy 20 éves férfi ellen 
emeltek vádat kifosztás, 
magánlaksértés és lopás 
miatt.  A férfi idén februárban, a hajnali órákban a bejárati ajtót be-
feszítve ment be egy farkaslyuki családi házba, ahol elkezdett érté-
kek után kutatni. A zajokra felébredt a házban lakó 77 éves idős be-
teg asszony, és kérdőre vonta a férfit, hogy mit keres nála. Erre a 
vádlott közölte, hogy éhes, és felszólította a sértettet, hogy készítsen 
neki ennivalót. Az idős nő félelmében nem mert ellenszegülni, és 
egy zsíros kenyeret kent, miközben a vádlott bejárta a lakást és 10 
ezer forint készpénzt, egy műbőr pénztárcát és egy női karórát ma-
gához vett. Az asszony az ételt becsomagolta, és átadta a vádlottnak 
azzal a kijelentéssel, hogy akkor egye meg, aki ezután távozott, de 
még felszólította a sértettet, hogy ne merjen szólni a rendőröknek. A 
zsíroskenyér viszont nem ízlett neki, azt az utcán egy kóborkutyával 
etette meg. Az asszony annyira megijedt, hogy a rendőrségre nem is 
mert telefonálni, csak a fiát értesítette a történtekről. A vádlott több 
családi házba is betört Farkaslyukon és Ózdon, az egyik helyszínről 
kéziszerszámgépeket vitt el, míg a másik házból közel 200 000 Ft 
összegű készpénzt, valamint karórát és ékszert lopott el. Az ügyész-
ség a letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtönbüntetést, mel-
lékbüntetésként közügyektől eltiltást, valamint vagyonelkobzást in-
dítványozott.

Tűz a szemétledobóban
Tűz ütött ki egy tízemeletes társasház egyik hulladékledobójában 

vasárnap délután a miskolci Felsőruzsin körúton. A helyszínre nagy 
erőkkel érkeztek ki a miskolci és a kazincbarcikai hivatásos tűzoltók, 
akik egy vízsugárral oltották el a lángokat, miközben kilencvenhá-
rom embert menekítettek ki az épületből. A tűzoltási munkák után 
az egységek átszellőztették és átvizsgálták a társasházat. 

A zebrán előzte 
a rendőrt

Három hónap-
ra eltiltotta a ren-
dőrség a vezetés-
től azt a sofőrt, aki 
Mádon, egy zebrán 
előzött. A személy-
gépkocsi vezető-
je a Kossuth Lajos 
utcában a kijelölt 

gyalogosátkelőhelyen előz-
te meg a vele azonos irány-
ban közlekedő rendőrautót. 
A járőrök a sofőrt előállítot-
ták a Szerencsi Rendőrkapi-

tányságra, ahol a hatóság – még aznap meghozott – elsőfokú határo-
zatában a szabálysértőt három hónapra eltiltotta a járművezetéstől, 
és pénzbírsággal sújtotta.

Pléd alatt rejtőzködött
A járőrök szeptember 21-én este lakásán fogták el F. Lajos, 33 éves 

ózdi lakost, aki ellen három elfogatóparancs volt érvényben. A ható-
ság elől bujkáló férfi elfogásakor az egyik, tartózkodási helyéül szol-
gáló lakás szobájában egy fotel mögött, pléddel letakarva rejtőzött 
el. A férfi ellen a Miskolci Törvényszék Büntetés-végrehajtási Cso-
portja járművezetés ittas állapotban vétség és garázdaság bűntett, a 
Balassagyarmati Törvényszék pedig járművezetés ittas állapotban 
bűntett miatt adott ki elfogatóparancsot. A férfit a járőrök az Ózdi 
Rendőrkapitányságra előállították.

Tűzijáték robbant be 
Kicsomagolás közben robbant be tűzijáték Kazincbarcikán. A töl-

teteket egy esti tűzijátékhoz akarták előkészíteni, amikor probléma 
lépett fel, és óriási hanggal néhány töltet berobbant és két pirotech-
nikai szakember megsérült. Az esethez riasztották a tűzoltókat, de 
nem kellett beavatkozniuk.

Halálos baleset 
Bükkábránynál

Egy motorkerék-
pár vezetője veszí-
tette életét Bükkáb-
ránynál. A motoros 
szombaton délután a 
3-as számú főút 153 
kilométerszelvényé-
ben ütközött össze 
egy munkagéppel.  A 
31 éves bükkábrányi 
férfi olyan súlyos sé-
rüléseket szenvedett, 
hogy a helyszínen 
életét vesztette. 

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

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 – április 20) Folyamatosan meggyűlhet a baja 
a feljebbvalóival, avagy a hatósági személyekkel. Most nem érde-
mes az igazáért harcolnia, túl sok energiát emésztene fel, hiába. 

Inkább a kivárás taktikáját válassza.

Bika (április 21 – május 20) Ismeri a mondást: ne szólj szám, 
nem fáj fejem. Ez most a munkahelyi pletykákra alkalmazva na-
gyon is igaz lehet önre nézve. Ne bonyolódjon bele túlságosan. 

Nem tudhatja, mikor, kinek az érdekeit sérti meg.

Ikrek (május 21 – június 21) A párja nem bírja a feszültsége-
ket, ezért válságos helyzetekben egyszerűen visszavonul, és jófé-
le struccpolitikusként egyszerűen a homokba dugja a fejét. Ezzel 

persze minden nehézséget végül is önre hagy.

Rák (június 22 – július 22) Valaki megkörnyékezi önt, ámde ön 
nem szereti a sürgetést. Ha azonban az illetőben megvan a kitar-
tás erénye, és inkább a „lassú víz, partot mos”technikáját követi 

az illető, akkor nagy esélye van arra, hogy célt érjen önnél.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Bánjon óvatosabban a 
szavakkal! Ön nem is sejti, de könnyen megsértheti azt, akit a leg-
inkább szeret. Az élet és a társkapcsolat igazi értelme foglalkoz-

tatja most, ezt szolgálja minden külsődleges tapasztalata is. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Élénk, és tele van tett-
rekészséggel. Használja végre eddig szunnyadni hagyott energi-
áit! A nehézségek arra valók, hogy legyőzze őket. Ebben erősödik, 

a főnökei ezen tesztelik személyiségét.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Kedvese mindenben 
szeretne a segítségére lenni, ám önnek a módszerei nem mindig 
jönnek be. Különösnek, és meghökkentőnek tarthatja, és ókon-

zervatív beidegződései miatt talán riasztónak is. 

Skorpió (október 24 – november 22) Nagyon sok mindenre 
kell odafigyelnie a munkahelyén is. Hiába a fokozott koncentrá-
ció, mégis számolnia kell azzal, hogy nem mindig úgy alakulnak 

a dolgai, ahogyan azt szeretné. Ne pánikoljon, jó lesz!

Nyilas (november 23 – december 21) A Vénusz a jegyébe lép 
e héten, ami vonzóvá és szerelmes kedvűvé varázsolja. Most min-
denkit elbűvölhet, de vigyázzon, ne erőlködjön! Ha túl rámenős, 

azzal csak visszatetszést és visszautasítást ér el!

Bak (december 22 – január 20) Mindenki szereti a pénzt, de 
önt kifejezetten boldogtalanná teszi az az állapot, amikor nincs 
elegendő a tárcájában. Hogy ezt elkerülje, most jó lehetősége 

van arra, hogy valamilyen kintlévőségét beszedje.

Vízöntő (január 21 – február 19) Most nagyon meg kell küz-
denie azért, hogy az igazát bebizonyítsa. Csaknem beleizzad e te-
vékenységébe még akkor is, ha egyébként nem is fizikai munkát 

végez. Tartsa magát a határidőkhöz! Ez most különösen fontos!

Halak (február 20 – március 20) Könnyedén végrehajthat bi-
zonyos konstruktív változásokat a munkahelyén, legyen szó akár 
az irodája átrendezéséről, vagy munkafolyamatbeli változtatás-

ról. Ha minden úgy maradna, mint volt, az már kényelmetlen lenne.

FORRÓ NYOMON

Mozaik Miskolci Napló16

Őszi zöldségek
4

Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ez-
úttal ősszel termő zöldségek nevét rejtettük el. 
Kérjük megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, 
egy levélben vagy e-mailben küldjék el. Beküldé-
si határidő: 2019. október 2. Szerkesztőségünk 
címe: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. E-mail 
cím: info@mikom.hu. A helyes megfejtések be-

küldői között könyvjutalmat sorsolunk ki. 

Újra kvaterkát rendeztek Miskolcon, ezúttal a 16. CineFest 
Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál egyik kísérőprogramjaként. 
Az avasi pincesor ismét benépesült, több helyszínen várták a kva-
terkázni vágyókat bükki és tokaji borokkal, miskolci vendéglá-
tók finom ételeivel. A zenei kínálat is kapcsolódott Miskolchoz és 
a filmekhez: filmzenei feldolgozásokkal készült az Akvarellek, a 
Destination Brass, a La Barriere Manouche, a Zivatar Zenekar, de 
volt karaoke és dj is. 

A pincesoron kvaterkáztak

A hét fotója
VÉGH CSABA 

FELVÉTELE

Több száz mazsorett táncos látványos felvonulásával kezdődött a VII. Miskolci Mazsorett Találkozó. Az esemény házigaz-
dája a fennállásának 35. évfordulóját ünneplő Miskolci Mazsorett Együttes volt, amely Európa-bajnoki címek, dobogós he-
lyezések mellett világszerte eredményesen képviselte hazánkat. Az együttes a Szent István téren további öt művészeti csoport 
részvételével, felvonulással és díjnyertes bemutatókkal kápráztatta el a miskolciakat.                                FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ 

MAZSORETT TALÁLKOZÓVAL  
ÜNNEPELTEK
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