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Veres Pál lett Miskolc pol-
gármestere. A Függetlenek 
SZIVE civil egyesület jelöltje 
a szavazatok 54,8 százalé-
kát szerezte meg az önkor-
mányzati választáson. A 27 
tagú képviselőtestületben a 
Velünk a Város jelöltjei 15 
mandátumot szereztek, míg 
a Fidesz-KDNP-nek 10, a Mi 
Hazánknak és az Új Lendü-
letnek 1-1 képviselője lesz.

Reggel 6 órától este 7-ig vár-
ták Miskolc 160 szavazóköré-
ben a mintegy 127 763 válasz-
tópolgárt. 

Miskolcon Veres Pál, a Füg-
getlenek SZIVE civil egyesü-
let jelöltje lett a polgármester 
35 135 szavazattal. Alakszai 
Zoltán, a FIDESZ-KDNP je-
löltje 26 177, Pakusza Zoltán a 
Mi Hazánk jelöltje 2158, Kop-
csó Gábor az Új Lendület Mis-
kolcért jelöltje 412, Fülöp József 
Istvánné a Munkáspárt jelöltje 
pedig 229 szavazatot kapott. 

Értékelnek  
a polgármesterjelöltek

– Nagyon szépen köszönöm 
a miskolci választópolgárok 
bizalmát, hihetetlen nagy fe-
lelősséget ruháztak rám ezzel 
a döntéssel – kezdte sajtótájé-
koztatóját Veres Pál, Miskolc 
új polgármestere. – Visszate-
kintve a kampányunkra – ha 
majd elemezni fogják –, nyu-
godt szívvel nézek mindenki-
nek a szemébe és fogok majd 
kezet, mert azt képviseltem vé-
gig, hogy szeretnék egy össze-
fogást a városban. Így kívánok 
tenni polgármesterként is, tehát 
a munka jelentős része most kö-
vetkezik, lehet, hogy a kampány 
csak a kisebb fele volt a törté-
netnek. Azt szeretném, hogy ha 

együtt tudnánk működni min-
denkivel, aki a városért tenni 
akar, függetlenül attól, hogy a 
szavazatát rám vagy az ellen-
feleimre adta. Ehhez tartom 
továbbra is magam. A legfon-
tosabb üzenet, hogy holnaptól 
egy új korszak kezdődik az ön-
kormányzatiságban Miskolcon. 
Nincs az, hogy egyik oldal, má-
sik oldal, hanem csak Miskolc 
van, egyetlen oldal, amelyik fej-
lődni szeretne. Aki ezért tenni 
hajlandó, azzal együttműködök 
és segítem a tervei végrehajtásá-
ban – nyilatkozta vasárnap este 
Veres Pál.

– Úgy látom, megértették 
a városlakók azt az üzenetet, 
hogy itt, a városban összefo-
gásra van szükség, másrészt 
elfogadták és elhitték nekem 
azt, amit teljesen őszintén 
mondtam, hogy valóban füg-
getlenként indultam és füg-
getlen vagyok, nem vagyok el-
kötelezett egyetlen párt vagy 
pártcsoport iránt sem. Szeret-
nék egyensúlyt teremteni, és 
úgy gondolom, hogy a város 
közélete már belefáradt abba, 
hogy belső csatározások ha-
tározzák meg a mindennapo-
kat és nem az alkotómunka. 
A megválasztásomban köz-
rejátszott azt gondolom, ta-
lán átbillentett néhány embert 
az is, hogy nemtelen támadá-
sok értek, amiről tudták, hogy 
valószínűleg nem igazak. De 
mindenképpen azt szeretném 
hangsúlyozni, hogy egy új fe-
jezet kezdődik holnaptól, el-
kezdünk dolgozni és a munka 
most egyetlen céllal foglalható 
össze, hogy valóban tegyünk 
a városért együtt, közösen, 
mindannyian, politikai állás-
tól függetlenül – hangsúlyozta 
Veres Pál.

– Tanulságos nap, a politikai 
közösség és Miskolc számára, 
de számomra is – kezdte saj-
tótájékoztatóját Alakszai Zol-
tán, a Fidesz-KDNP polgár-
mesterjelöltje. – Ahogy jöttek 
az eredmények, visszagondol-
tam augusztus 9-ére, amikor 
engem ez a feladat megtalált. 
Ezt a feladatot nem kértem, 
hanem a sors alakította úgy, 
hogy elvállaltam és kaptam. 
Az a helyzet alakította ezt így, 
hogy Kriza Ákos polgármes-
ter betegsége okán nem vál-
lalt újabb ciklust, ami sajnála-
tos körülmény volt a politikai 
közösségünk és Miskolc szá-
mára is. Az elmúlt két hónap-

ban a legjobb tudásom szerint 
igyekeztem megfelelni a kihí-
vásnak. Természetesen ebben 
a munkában Miskolc, vagyis 
szülővárosom iránti szerete-
tem motivált – folytatta Alak-
szai Zoltán.  Mint fogalmazott, 
az elemzők feladata lesz, hogy 
országos tendenciák, váro-
si hangulatok milyen hatással 
voltak erre az eredményre. – 
Az eredmény erős felhatalma-
zást ad a következő városve-
zetésnek. Bízom benne, hogy 
a következő városvezetés nem 
ellenzéki hídfőállást épít, ha-
nem Miskolcért fog küzdeni – 
hangsúlyozta. Alakszai Zoltán 
megköszönte azoknak, akik 

az elmúlt hetekben kitartottak 
mellette, támogatták a politi-
kájukat, és akik mellette álltak 
a feladat ellátásában. Megkö-
szönte továbbá Kriza Ákos el-
múlt 9 éves munkáját. - Bízom 
benne, hogy ez a munka a kö-
vetkező 5 évben folytatódik, és 
mindenki Miskolc és a miskol-
ciak boldogulásáért fog dol-
gozni. A tanulságok levonása 
és az értékelés a jövő feladata – 
zárta sajtótájékoztatóját Alak-
szai Zoltán. 

Fülöp József Istvánné, a Ma-
gyar Munkáspárt miskolci 
polgármesterjelöltje úgy nyi-
latkozott, tiszteletben tartja 
a miskolci választópolgárok 

döntését. – A facebookon gra-
tuláltam Veres Pálnak, Mis-
kolc város új polgármesteré-
nek. Remélem és bízom benne, 
hogy nem folytatódik az ellen-
ségeskedés, az egymásra muto-
gatás, jelentgetések, mert már 
ideje lenne annak, hogy tény-
leg fejlődjön Miskolc, és ne le-
gyen uszítás és gyűlölködés a 
városban. Én továbbra is vég-
zem a munkámat úgy, mint 
eddig.

– Az eredmény meglepő, fő-
leg az előzetes közvélemény-
kutatási adatok alapján – nyi-
latkozta Kopcsó Gábor, az Új 
Lendület Miskolcért listave-
zetője. – A választói szándék 
ezek szerint ez volt, és ha már 
jól látom a feldolgozottságot, 
azért mi is egy helyre be tud-
tunk kerülni a képviselő-tes-
tületbe. Most nyilván fel kell 
mérni a lehetőségeket, mi kez-
detektől azt mondtuk, hogy 
szeretnénk a városért tenni. 
Meg kell nézni, hogy ki kivel 
hajlandó együtt dolgozni és mi 
továbbra is konstruktív erő-
ként benne tudunk lenni bár-
milyen együttműködésben, 
amely a várost előreviszi – ér-
tékelt Kopcsó Gábor. 

Pakusza Zoltán a Mi Ha-
zánk Mozgalom képviselője 
azt mondta: az látszik, hogy 
Miskolc változást akart. – Gra-
tulálok a győzteseknek, és sok 
sikert kívánok nekik abban a 
munkában, hogy a város előre 
tudjon lépni. Szeretném meg-
köszönni a támogatást, illet-
ve a bizalmat. Kompenzációs 
listáról bekerültem a testület-
be, természetesen továbbra is 
számíthat minden miskolci a 
munkámra. Ugyanolyan elán-
nal fogok dolgozni, ahogy ed-
dig tettem, a város érdekében 
– fogalmazott.

Önkormányzati választás 2019

Politika
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Miskolc választókerületeinek önkormányzati képvelői
1. számú egyéni választókerület: Badány Lajos (Velünk a Város, 52,05%)
2. számú egyéni választókerület: Cseléné Figula Edina  (Velünk a Város, 53,50%)
3. számú egyéni választókerület: Hegedüs Andrea (Velünk a Város, 51,66%)
4. számú egyéni választókerület: Borkuti László (Velünk a Város, 53,43%)
5. számú egyéni választókerület: Szarka Dénes (Velünk a Város, 53,82%)
6. számú egyéni választókerület: Szilágyi Szabolcs (Velünk a Város, 58,75%)
7. számú egyéni választókerület: Fodor Zoltán (Velünk a Város, 71,40%)
8. számú egyéni választókerület: Révész Péter (Velünk a Város, 50,17%)
9. számú egyéni választókerület: Mokrai Mihály (Velünk a Város, 49,12%)
10. számú egyéni választókerület: Szopkó Tibor (Velünk a Város, 46,49%)
11. számú egyéni választókerület: Nagy Ákos (Fidesz-KDNP, 50,48%)
12. számú egyéni választókerület: Erdei Sándor Zsolt (Velünk a Város, 48,81%)
13. számú egyéni választókerület: Simon Gábor (Velünk a Város, 56,21%)
14. számú egyéni választókerület: Deák-Bárdos Mihály (Fidesz-KDNP, 60,79%)
15. számú egyéni választókerület: Gazdusné Pankucsi Katalin (Fidesz-KDNP, 48,50%)
16. számú egyéni választókerület: Bazin Levente (Velünk a Város, 36,35%)
17. számú egyéni választókerület: Bartha György (Velünk a Város, 63,10%)
18. számú egyéni választókerület: Varga Andrea (Velünk a Város, 55,72%)
19. számú egyéni választókerület: Kovács László (Fidesz-KDNP, 62,91%)

Kompenzációs listán bejutott képviselők: 
Alakszai Zoltán (Fidesz-KDNP)
Glatz Katalin (Fidesz-KDNP)
Hollósy András (Fidesz-KDNP)
Kiss János (Fidesz-KDNP)
Kopcsó Gábor (Új Lendület Miskolcért)
Molnár Péter (Fidesz-KDNP)
Pakusza Zoltán (Mi Hazánk Mozgalom)
Soós Attila (Fidesz-KDNP)

A választás jogerőssé válásától 
számított nyolc napon belül 
meg kell történnie a polgár-
mesteri munkakör átadás-át-
vételének – tájékoztatta la-
punkat a miskolci városháza.

Arra voltunk kíváncsiak, mit 
mondanak a jogszabályok a pol-
gármesteri munkakör átadásá-
ról, átvételéről, mikorra állhat 
fel az új városi közgyűlés. A saj-
tóosztály közölte: a polgármes-

teri munkakör átadás-átvételét 
a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvény és egy BM ren-
delet szabályozza, annak a vá-
lasztást követő 8 munkanapon 
belül meg kell történnie a jog-
szabályokban előírt formában 
és tartalommal. Hozzáteszik, a 
gyakorlat alapján a 8 munka-
napot a polgármesterválasztás 
eredményének jogerőssé válá-
sától számítják, ez csütörtökön 
meg is történt.   

A közgyűlés alakuló ülését 
a választás eredményének jog-
erőre emelkedését követő 15 
napon belül kell megtartani. 
Az alakuló ülést a polgármester 
hívja össze, ahol a városatyák 
esküt tesznek, valamint meg-
választják a bizottságok tagjait, 
az alpolgármester(ek)et, illet-
ve döntenek az illetményről és 
a tiszteletdíjról is. De lehetőség 
van az alakuló ülésen, vagy az 
azt követő ülésen a Szervezeti és 

Működési Szabályzat (SZMSZ) 
elfogadására vagy módosításá-
ra is.

Végül azt is tudatta a saj-
tóosztály, hogy a választási el-
járásról szóló törvény alapján a 
választási plakátot az, aki elhe-
lyezte, vagy akinek érdekében 
elhelyezték, a szavazást követő 
30 napon belül köteles eltávo-
lítani vagy ennek elmaradása 
esetén az eltávolítás költségét 
viselni.

NYOLC MUNKANAP A JOGERŐSSÉ VÁLÁSTÓL SZÁMÍTVA



Zökkenőmentes átállást 
szeretne, csoportos leépí-
tések nélkül; maximálisan 
együttműködne a kormány-
párti frakcióval is, és erő-
sítené a helyi kis- és közép-
vállalkozásokat. Ezeken túl 
rezsit csökkentő energetikai 
programot is ígér Miskolc 
október 13-án megválasztott 
új polgármestere, Veres Pál. 
Nagyinterjú.

– Finoman fogalmazva is 
egy rendkívül intenzív kam-
pányidőszak végére került pont 
vasárnap. Ha ki nem is tudta 
még pihenni magát, jutott idő 
azért az elcsendesülésre, a meg-
nyugvásra?

– Sajnos még nem. Renge-
teg feladatom van a Földes Fe-
renc Gimnáziumban, közben 
elkezdődött az a munka is, 
amire felhatalmazást kaptam 
a választóktól október 13-án. 
Ezúton is szeretném megkö-
szönni Miskolc polgárainak a 
támogatást, nagyon megtisz-
telő, ugyanakkor hihetetlen 
nagy felelősséggel is jár.

– Csütörtöktől jogerősen is 
polgármester. A Földes Ferenc 
Gimnáziumban ki veszi át a 
helyét?

– Az átadás-átvétel csak 
jövő héten csütörtökön törté-
nik, teljes jogkörrel pedig az 
első közgyűlési ülést, az eskü-
tételt követően rendelkezem. 
A jogszabály kimondja: a pol-
gármesteri pozíció főállás, ösz-
szeférhetetlen az intézményve-
zetői beosztásommal. Ezt tehát 
30 napon belül meg kell szün-
tetnem. Az iskola SZMSZ-e 
egyértelműen rendelkezik az 
ilyen helyzetekről: automati-
kusan az általános helyettes, 
tehát Fazekas Róbert veszi át 
a feladatokat megbízott intéz-
ményvezetőként.

– Mit tapasztal, milyen a 
közhangulat Miskolcon vasár-
nap óta?

– Számtalan pozitív megerő-
sítést, gratulációt kapok, ami 
feltölt lelkileg. A felhatalma-
zásom egy összefogáson ala-
puló változásra szól, de érzé-

kelek valamiféle messiásvárást 
is. Sokan talán azt hiszik, hogy 
most majd minden egy csapás-
ra megváltozik. Azonban már 
a kampány során is hangsú-
lyoztam: csodák nincsenek, 
kemény munka van, csak így 
tudunk eredményeket elérni, 
lépésről-lépésre. Elkezdjük a 
kampányban megismertetett 
programom megvalósítását. A 
munka jelentős része most kö-
vetkezik. 

Zökkenőmentes,  
konszolidált átállás

– Mi lesz az első dolga polgár-
mesterként? Mik a prioritások?

– A legelső és legfontosabb 
az abszolút zökkenőmentes, 
fájdalommentes, konszoli-
dált átállás az önkormányzat-
ban és a város cégeiben. Erről 
már beszéltem a jegyző úrral 
és a holding vezetőivel is. Nem 
győzőm elégszer hangsúlyoz-
ni: nem kell tartani csoportos 
leépítésektől, megtorlástól. Kö-
zös célunk, hogy a munkafo-
lyamatokban ne legyen törés. 
Jelenleg a pénzügyi év végén 
járunk, nagy feladat lesz a jövő 
évi költségvetési célok megha-
tározása és erre minél előbb 
sor is kerül. Az idén szeretnék 
még elkezdeni kisebb fejlesz-
téseket a városban, olyanokat, 
amelyek az itt élők komfortér-
zetét javítják.

– A munkában az alpolgár-
mestereinek is nagy szerepe 
lesz. Személyükről már tudha-
tunk valamit? Milyen vezetői 
struktúrában gondolkodik?

– Azt gondolom, hogy ebben 
sem lesz nagy vita az engem tá-
mogató civilek és pártok kö-
zött. Egyetértettünk abban is, 
hogy ez a szövetség együtt ka-
pott felhatalmazást a város ve-
zetésére, szeretnénk ezt az egy-
séget megtartani. Éppen ezért 
egy frakcióban gondolkodunk, 
ezen belül persze lehetnek kép-
viselőcsoportok, az alpolgár-
mesterek kérdése ez után kö-
vetkezik.

– Tíz mandátum a Fi-
desz-KDNP-é, a Mi Hazánk 
Mozgalom és az Új Lendület 

Miskolcért egy-egy helyet szer-
zett meg. Velük hogyan képzeli 
el az együttműködést?

– Szeretnék egyeztetni velük 
a bizottsági struktúra, a tagok 
kérdésében. A Fidesz-KDNP 
helyi vezetésével is tisztázni kí-
vánom azokat a fő alapelveket, 
amelyek mentén együttműköd-
ve közösen tudunk dolgozni 
Miskolcért. Maximálisan szá-
mítok a kormánypárti frakció-
ra is. Remélem, hogy a közgyű-
lés nem politikai csatározások, 
hanem a szakmai döntések 
meghozatalának színtere lesz. 
A kampány alatt is hangsúlyoz-
tam, nem pártpolitika, hanem 
várospolitika mentén szeret-
ném vezetni Miskolcot. Meg-
választásom után is ez az irány, 
ebből nem engedek. 

– Támogatóival kényelmes 
többségben vannak, de bírja a 
szavazók több mint 55 száza-
lékának bizalmát is, ez személy 
szerint is erős felhatalmazást 
ad önnek. De elég ahhoz, hogy 
a pártérdekeken felül tudjon 
kerekedni?

– Hogy ez már most milyen 
mértékben sikerült, jól példáz-
za, hogy egy frakciót alkotunk 
majd a miskolci testületben, 
és ebben a pártok partnerek 
voltak. Ez egy fontos üzenet 
a jövőre nézve. A döntéseket 
együtt hozzuk majd meg, az 
esetleges nézetkülönbségeket 
is egyeztetések során szeret-
nénk tisztázni, éppúgy, aho-
gyan eddig is tettük.

„Mindenkire számítunk”
– Hangsúlyozta: mindenkivel 

együttműködik, aki a város ér-
dekét képviseli, aki Miskolcért 
tenni akar. Tervez változtatáso-
kat a hivatali apparátusban, a 
városi cégeknél?

– Tanulmányozzuk a váro-
si cégek struktúráját. Az ön-
kormányzatban vannak olyan 
stratégiai és kulcspozíciók – 
kabinetvezetés, titkárságveze-
tés –, ahol szükséges a változ-
tatás. Viszont sem csoportos 
leépítés, sem politikai alapú 
tisztogatás, sem bűnbakkere-
sés nem lesz az átadás-átvétel 
során. Miután megismertük 
az apparátust, a struktúrát, 
csak akkor finomítunk, ha 
szükséges. Aki úgy érzi, hogy 
nem tud közösséget vállalni 
velem és az új városvezetés-
sel, akkor az álljon fel, de én 
ezt politikai alapon nem fo-
gom szorgalmazni. Mindenki-
re számítunk, aki együtt akar 
dolgozni velünk Miskolcért. 
A holdingra és a város cégei-
re is ugyanez vonatkozik, de 
már most tudom, hogy lesznek 
olyanok, akik nem akarnak to-
vább dolgozni velünk.

– Kampányújságjából idé-
zem: „Debrecen egy BMW se-
bességével előz meg minket”, 
ugyanakkor azt is hangsúlyoz-
ta, hogy a helyi kis- és középvál-
lalkozásokat kívánják helyzet-
be hozni. Merre billen a mérleg 
nyelve: a kkv-k vagy a nagyvál-
lalatok felé?

– Az egyensúly megteremté-
se a cél, hiszen a város gazdasá-
gi élete akkor válik rugalmas-
sá, ha a rugalmasabb kis- és 

középvállalkozások, és a sta-
bilitást jelentő nagyvállalatok 
is jelen vannak. Kezdeményez-
ni fogom egy gazdaságfejlesz-
tő tanács, valamint egy sokkal 
szorosabb együttműködésre 
épülő, véleményező, érdekér-
vényesítő fórum létrehozását 
a vállalkozókkal. A kkv-k és a 
multik vezetői mellett együtt-
működünk a kamarával is. A 
versenyképességet az jelen-
ti, ha nem egyetlen lábon ál-
lunk, hanem többféle iparágat, 
szolgáltatást tudunk nyújtani. 
Mindez azt is szolgálja, hogy 
megtaláljuk azokat a vonzó 
pontokat, amik a fiatalokat itt 
tartják a városban. Szeretnénk, 
hogy a Miskolcon működő 
cégek legyenek a város nagy 
beszállítói, elsősorban rájuk 
számítunk a városi megrende-
lésekkor.

– A már megkezdett projek-
teket – például: Diósgyőri vár 
rekonstrukciója, Miskolctapol-
cai Strandfürdő második üteme 
– folytatni fogja?

– Semmit nem fogunk leál-
lítani csak azért, mert az előző 
városvezetés kezdeményezte, 
azt azonban meg fogjuk néz-
ni, hogy a beruházás részletei, 
egyes elemei mennyire indo-
koltak. Belső átcsoportosítá-
sokra, hangsúlyáthelyezésekre, 
finomhangolásra van lehető-
ség, ha kell, a város érdekében 
ezekkel élni fogunk. 

„Egy egymással beszélő 
városi közösséggel leszek 
elégedett”

– A kampányban közvet-
len kommunikációt folytatott 
a miskolciakkal, gondolunk itt 
például a közösségi médiafelü-
letek igen aktív használatára. 
Ezt a fajta párbeszédet a jövő-
ben is folytatni kívánja?

– Kellemes meglepetés volt a 
közösségi média ereje, főleg az 
interakciókban és a kommuni-
kációban, erre a működés köz-
ben is nagy hangsúlyt fektetek 
majd. Szeretném megerősíteni 
az interneten zajló kommu-
nikációt, hiszen kevesebben 

olvasnak ma már nyomtatott 
sajtót. Egy egész városra ki-
terjedő, ügyintézésre, panasz-
kezelésre, választókkal való 
kommunikációra, hírszolgál-
tatásra is használható appliká-
ciót, programcsomagot fogunk 
kifejleszteni.

– „Nagy-Miskolc az a hely, 
ahonnan nem akarnak elmen-
ni az itt élők”, fogalmazott a 
kampányban. Mivel lehet ezt 
elérni?

– Erre komplett fejlesztési 
terv készül, amelynek az él-
hetőbb környezet kialakítása 
ugyanúgy része, mint a kul-
turális rendezvények megfe-
lelő kínálata, vagy az, hogy 
jól érezzük magunkat a város 
utcáin, de akár a sport- és tu-
risztikai fejlesztések is ide so-
rolhatók. Ugyanakkor, ahhoz, 
hogy szeressünk itt élni fon-
tos az is, hogy rendezettek le-
gyenek a közterek, vagy akár, 
hogy virágosabb legyen a vá-
ros. Az is sokat segít a miskol-
ciaknak, ha elindul egy rezsit 
csökkentő energetikai prog-
ram. Én ezekre szeretnék fó-
kuszálni. Ugyanakkor pon-
tosan tudom, a városimázs 
szempontjából kellenek azok 
a kirakatelemek, amik az ide 
látogatók számára is vonzóvá 
teszik a várost.

– Milyen Miskolcot szeretne 
látni a ciklus végén?

– Azt szeretném, ha a 35 év 
alattiak elvándorlása megállna 
és egyszer megállítható lenne 
a városi lakosság csökkené-
se is, de azt is tudom, hogy ez 
sem megy varázsütésre. A vá-
ros utcáin járva mosolygós em-
bereket szeretnék látni, pezsgő 
belvárosi életet, számtalan sza-
badidős rendezvényt, és olyan 
attrakciókat, amik több napra 
adnak programot a turisták-
nak is. Elégedettséggel töltene 
el, ha az itt élők úgy éreznék, 
hogy övék a város és meghall-
gatják a véleményüket. Ha bár-
miben hibázunk, azt kérem, 
hogy osszák meg velünk! Egy 
egymással beszélő városi kö-
zösséggel leszek elégedett.
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„MINDENKIRE SZÁMÍTUNK, AKI 
EGYÜTT AKAR DOLGOZNI VELÜNK”



Amennyiben pártok és civil szervezetek koszorút, virágot szeretnének elhelyezni az emlékhelyeken, 2019. október 21-én, 12 óráig jelezzék a következő elérhetőségek valamelyikén: 
Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Ifjúsági Ház 3531 Miskolc, Győri kapu 27/A. Tel.: 46/412-508, 20/7799-151. E-mail: madacsi.agnes@ifihazmiskolc.hu

Ünnep Miskolci Napló4



Fekete Sándor szerint az ön-
kormányzati választás bebi-
zonyította: helyi szinten ma 
már a személyes kvalitások 
fontosabbak, mint az ideo-
lógiai háttér és a pártlogó. 
Csizmadia Ervin pedig ál-
lítja: a kormánypárt időben 
kapta a jelzést, nincs okuk 
csalódottnak lenni, lehetősé-
gük van a megújulásra.

„Magyarország jelene és jö-
vője az önkormányzati válasz-
tás után” címmel tartott telt-
házas politológiai elemzést és 
beszélgetést az egyetem böl-
csészkarának Alkalmazott Tár-
sadalomtudományok Intézete 
(ATTI). Az eseményen a fővá-
rosi székhelyű Méltányosság 
Politikaelemző Központ mun-
katársai – köztük Csizmadia 
Ervin igazgató, aki egyben az 
ATTI oktatója – értékeltek. A 
moderátor Fekete Sándor poli-
tológus (ATTI) volt. Kettejük-
kel készítettünk egy-egy rövid 
interjút. 

Ki nyert, ki veszített? Me-
lyik oldal valóságmagyaráza-
ta áll közelebb az igazsághoz? 
– vetettük fel Csizmadia Er-
vinnek. – Fogadjuk el inkább 
az elemzők magyarázatát! – 
mondja mosolyogva a polito-
lógus. – Nem várt eredmény 
született, ami ugyanakkor bi-

zonyos megoldást is jelent a 
magyar politika helyzetére: az 
elmúlt években egy monolit 
rendszer jött létre, amit a mos-
tani választás valamelyest „ol-
dott”. Sosem jó a politikában, 
ha tartósan ekkora fölényben 
van egy párt. Ha jobban vé-

giggondolják, akkor rájönnek, 
hogy ez a Fidesznek is jót tesz, 
különösen 2022 előtt. Időben 
kapták a jelzést. És nincs okuk 
csalódottnak lenni, mert lehe-
tősége van a megújulásra az 
elfáradni látszó kormánypárt-
nak.

Budapesttel és az elvesz-
tett megyei jogú városokkal 
együttműködésre kényszerít-
heti a választók döntése a kor-
mányt? – 1990-2006 között lé-
nyegében sokszor egészen más 
színezetű volt a kormány és az 
önkormányzatok vezetése. El-
feledkeztünk erről a szerintem 
alapvetően jó „hagyományról”. 
Állóháború alakulhat ki, ha 

nincs együttműködés. Vagy a 
Fidesz kitalál egy olyan sajá-
tos metódust, ami segítségé-
vel továbbra is leuralja azokat 
a helyeket, ahol most ellenzé-
ki polgármestert választottak 
meg. Ennek azonban szerin-
tem semmi értelme nem lenne.

Mi vezethetett oda, hogy az 
évek óta verhetetlen Fidesz fon-
tos hídfőállásokat veszített el? – 
A legfontosabb tanulság, hogy a 
kormánypárt a választást szak-
politikai küzdelemnek fogta 
fel. Lásd: Karácsony Gergelyt 
szakpolitikai alkalmatlanság-
gal vádolták, és nem vették ész-
re, hogy a főpolgármester-jelölt 
politikailag képes alternatívát 
felmutatni. Ahogy az ország 
más részeiben, úgy Budapesten 
is egy egyébként nagyon is al-
kalmas jelölt tűnt fel a színen. 

Kellett a győzelmekhez a 
pártok összefogása is? – Az egy 
tömbbe tömörülést politikai 
teljesítményként kell értelmez-
ni. Történelmünkben nagyon 
sokszor volt olyan, hogy egy 
nagy kormánypárttal sok kis 
párt nézett szembe, de min-
dig elbuktak azon, hogy nem 
voltak képesek egymással ösz-
szefogni, egyértelmű, világos 
alternatívát képezni. Most ta-
nultak a történelmi példák-
ból, amit a kormánypárt nem 
ismert fel, optikai csalódás ál-

dozata lett. Milyen hozadé-
kai lehetnek a mostani válasz-
tásnak? – Távlatilag érdemes 
lenne a pártegyesülésen is el-
gondolkodni. Nem látom in-
dokoltnak, hogy tartósan meg-
maradjon 5-6 ellenzéki párt. 
El tudok képzelni egy olyat is, 
hogy a DK és az MSZP fuzio-
nál, és a Momentum, valamint 
esetleg a Jobbik külön pólust 
képez. 

Politikai innováció vezetett 
az ellenzék miskolci győzelmé-
hez? – kérdeztük Fekete Sándor 
politológustól. – Valóban, a je-

lenlegi választási rendszerben 
egyetlen reális lehetősége van 
az ellenzéknek a győzelemre: 
ha megpróbálják egy az egy el-
lenivé tenni a választást. Soká-
ig nem mérték fel, hogy nincs 
más lehetőség, kivárásra ját-
szottak, egyfajta belharccal 
próbálták megoldani a helyze-
tet. Így aztán valódi alternatí-
vaként sem tudtak megjelenni. 

Láthattuk, hogy 2014-ben két 
ellenzéki polgármesterjelölt, 
Pásztor Albert és Jakab Péter 
egymást gyengítette. Mostan-
ra azonban működni látszik 
az összefogás. Ne felejtsük el, 
hogy azért is kellett ilyen hosz-
szú idő ehhez, mert ideológi-
ailag nagyon távolról indultak 
ezek a pártok. A zsigeri ellenté-
tek, indulatok eltűnéséhez idő 
kellett.

Az eredmény ezen a válasz-
táson azt mutatja, hogy az el-
lenzéki szavazatok összeadód-
nak? – Bebizonyosodott, hogy 
helyi, önkormányzati válasz-
tási szinten ez működhet. Azt 
nem tudjuk, hogy ugyanez egy 
országgyűlésin is analógiaként 
szolgálhat-e. Amikor helyi po-
litikusokról kell dönteni, ak-
kor önmagában nagyon sokat 
számít, döntő lehet most már 
a jelölt személye. Sokáig volt 
egy képzet, hogy önmagában a 
pártlogó nagyon sok minden-
hez elég. Lehetséges, hogy or-
szágos szinten ez még mindig 
megáll, de itt és most megdőlt.

Milyen tanulságokat kell le-
vonnia a kormánypártnak? 
– A legfontosabb a káderpo-
litika megváltoztatása. Sokkal 
komolyabb kiválasztási folya-
matot kell bevállalni, most már 
a személyek szintjén fog a po-
litika működni, egyre inkább 

eltűnnek az ideológiák. Ami 
egyébként az ellenzéknek cél-
ja is volt. A személyes kvalitá-
sok lesznek a legfontosabbak. 
Ez már az országgyűlési kép-
viselőjelöltek szintjén is meg 
fog jelenni. Egy picit elkényel-
mesedett a Fidesz. Miskolcon 
nem volt elég az ismertség ah-
hoz, hogy tudják hozni a saját 
körzeteiket.

Hogy nézhet majd ki a mis-
kolci közgyűlés, az ellenzéki 
összefogás megmaradhat? – A 
technikai részletek akkor fog-
nak eldőlni, ha modellezik a 
közgyűlés működését. Az el-
lenzéki összefogásnak most 
az lesz a célja, hogy megvizs-
gálja: számára melyik a pozi-
tívabb hatalomgyakorlási ki-
menetel. Ha az a jó, hogy egy 
adott témában többször tud-
nak egymást erősítő gondola-
tokat megfogalmazni, akkor el 
tudom képzelni, hogy két-há-
rom frakciót is kialakítanak. 
Ugyanakkor ez azért veszé-
lyes, mert pont az összefogás, 
ami az egész választást befo-
lyásolta, tűnik el ekkor. Logi-
kusnak tűnő lépés 2-3 frakci-
óban gondolkodni, de lehet, 
hogy hosszabb távon mégsem 
hoz annyit a konyhára, mint 
amennyit feltételeznek ettől, 
mert elbizonytalaníthatják a 
támogatókat.

A Miskolci Állatkert és 
Kultúrpark öt kontinens 
több mint 120 állatfajának 
közel 700 egyedét mutatja 
be a látogatóknak, külön-
leges erdei környezetben. 
A Miskolci Állatkert az év 
minden napján nyitva tart, 
így október 23-án is, téli 
nyitvatartás szerint 9:00 
órától 17:00 óráig. Pénztár-
zárás 16:00 órakor.

Október 23-án a Miskolci 
Városgazda Nonprofit Kft. 

üzemeltetésében lévő felszí-
ni fizető várakozási terüle-
teken és a Régiposta utcai 
parkolóházban díjmentes 
a parkolás. Az Európa téri, 
a Patak utcai, illetve a Hő-
sök terei mélygarázsban az 
általános rend szerint kell a 
parkolásért fizetni.

Búza téri őstermelői piac 
5:00 órától 17:00 óráig, a 
Vasgyári piac 5:00 órától 
15:00 óráig tart nyitva ok-
tóber 23-án.

Az MVK járatain a vasárnapi menetrend lesz érvényben 
október 23-án, szerdán. Ezen a napon a 44-es, az ME 
és az ingyenes áruházi buszjáratok nem közlekednek. 
A menetrendben aláhúzással jelölt 7-es és 21-es járatok 
nem érintik az Auchan és a LIDL áruházat. 

Az ünnepi megemlékezé-
sek miatt 10:45-től várható-
an 11:30-ig lezárják a Zsolcai 
kaput a Soltész Nagy Kálmán 
utca - Búza tér közötti szaka-
szon, ezért az 1-es, 3-as, 3A-
s, 4-es, 7-es és 32-es autóbusz 
terelt útvonalon közlekedik, 
megállóhelyei pedig az aláb-
biak szerint módosulnak:

– 1-es autóbusz: nem érin-
ti a Bajcsy-Zsilinszky utca, 
Búza tér/Zsolcai kapu meg-
állót, helyette a Soltész Nagy 
Kálmán utca villamosmeg-
állóban, majd a Szeles utcán 
áll meg, innen a megállóhe-
lyei változatlanok.

– 3-as és 4-es autóbuszok: 
nem érintik a Búza tér/Zsol-
cai kapu, Bajcsy-Zsilinszky 
utca megállót, helyette a Sol-
tész Nagy Kálmán utca villa-
mosmegállóban állnak meg.

– 3A jelzésű autóbusz: a 
Martin-kertváros irányába 
nem érinti a Búza tér/Zsol-
cai kapu, Bajcsy-Zsilinszky 
utca megállót, helyette a Sol-
tész Nagy Kálmán utca villa-
mosmegállóban áll meg.

– 7-es autóbusz: a Búza tér 
irányába nem érinti a Baross 
Gábor utca és a Búza tér/
Zsolcai kapu megállót, he-
lyette az Üteg utca, Selyem-
rét megállókban áll meg. 
Felsőzsolca irányába nem 
érinti a Búza tér/Zsolcai 
kapu megállóhelyet.

– 32-es autóbusz: a Gö-
möri pályaudvar irányába 
nem érinti a Búza tér/Zsol-
cai kapu és Malom meg-
állót, helyette a 24-es járat 
Búza téri megállóhelyén és 
a Gömöri pályaudvaron áll 
meg.

Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata kérel-
mére, Miskolc felől Har-
sány és Kisgyőr felé, 47-4 
jelű kerékpárút kialakítása 
kapcsán, a területi környe-
zetvédelmi hatóságnál (B.-
A.-Z. Megyei Kormányhiva-
tal Miskolci Járási Hivatala 
Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Főosztály - 
3530 Miskolc, Mindszent tér 
4.) előzetes vizsgálati eljárás 
van folyamatban.

Az eljárással kapcsolatos 
kérelem, dokumentáció, va-
lamint mellékletei – előzetes 
egyeztetést követően - 2019. 
november 4-ig megtekinthe-
tők a B.-A.-Z. Megyei Kor-
mányhivatal Miskolci Járási 
Hivatala Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosz-
tályán (Miskolc, Mindszent 
tér 4. sz.), valamint Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Építési és 
Környezetvédelmi Osztá-
lyán – ügyfélfogadási idő-
ben, továbbá a http://emik-
tf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/
lista.html internetes oldalon 
BO-08/KT/9298/2019. szá-
mon.

A telepítés helyével kap-
csolatos kizáró okokra, a 
környezeti hatásvizsgálat 
szükségességére, továbbá a 
környezeti hatástanulmány 
tartalmára vonatkozóan 
írásbeli észrevételt 2019. no-
vember 4-ig közvetlenül a 
Környezetvédelmi Hatóság-
hoz lehet benyújtani.

Politológusok értékelték a választási eredményt

ELTŰNNEK AZ IDEOLÓGIÁK,  
A SZEMÉLYES KVALITÁSOK SZÁMÍTANAK
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Miskolci olvasónk levelében 
leírta, hogy testvérével örö-
költek egy ingatlant, melyet 
egyikük sem használ. 

Levélírónk értékesíteni sze-
retné, testvére azonban nem 
járul hozzá az eladáshoz. Kér-
dezi ezek után, hogy hogyan 
tudná a közös tulajdon meg-
szüntetését kikényszeríteni.

Az ingatlant közösen tulaj-
donban tartó személyek bár-
melyikének jogában áll, hogy 
kérje a közös tulajdon meg-
szüntetését a bíróságtól. A kö-
zös tulajdon megszüntetése 
iránti igényt a tulajdonostárs-
nak nem kell megindokolnia. 
E jogáról lemondani sem lehet.

A közös tulajdon megszün-
tetésének elsődleges módja a 
tulajdonostársak szerződéses 
megállapodása. Ennek előnye, 
hogy elkerülhető a hosszas 
pereskedés és az ezzel járó 
költségek, és a legtöbb eset-
ben így érhető el az érintet-
tek számára legoptimálisabb 
megoldás. Ingatlan esetében, 
ügyvédi közreműködést kell 
igénybe venni a feleknek a 
szerződés szerkesztéséhez.

Amennyiben a felek nem 
tudnak megállapodni,  ak-
kor a közös tulajdont meg-
szüntetni kívánó tulajdo-
nostárs a bíróságtól kérheti 
a közös tulajdon megszün-
tetését. Ez esetben a bíróság 

ítéletet hoz, 
m e l y b e n 
meghatároz-
za a megszüntetés módját.

A Polgári Törvénykönyv 
szerint, a közös tulajdon 
megszüntetését a bíróság 
egy esetben nem rendelheti 
el, ha a közös tulajdon meg-
szüntetése alkalmatlan időre 
esik. Ez azt jelenti, hogy a bí-
róság nem minden esetben 
köteles megszüntetni a kö-
zös tulajdont az érintett ké-
résére. Azt, hogy mi minősül 
a megszüntetés szempont-
jából alkalmatlan időnek, a 
bíróság az eset körülményei 
alapján tudja értékelni.

Ha a közös tulajdon bí-
rósági megszüntetésére ke-
rül sor, akkor a megszünte-
tés elsődleges módja a dolog 
természetbeli megosztása, 
amennyiben ez lehetséges.

Másik megoldás, hogy az 
egyik tulajdonostárs közös 
tulajdoni illetőségét, a bíró-
ság, megfelelő ellenérték fe-
jében, a másik tulajdonostárs 
tulajdonába adja. Ha a közös 
tulajdon ezen a módon nem 
szüntethető meg, akkor a bí-
róság a dolog értékesítését 
rendeli el. Ez árverésen való 
értékesítést jelent és a befolyó 
vételárat kell felosztani a tu-
lajdonostársak között.
DR. STRASSBURGER GYULA  

ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOLÜnnepi nyitvatartás  
és parkolási rend

KÖZLEKEDÉS  
OKTÓBER 23-ÁN

Közérdekű közlemény

Fekete Sándor

Csizmadia Ervin

Közös tulajdon 
megszüntetése



Bemutatta Hunyady Sán-
dor Feketeszárú cseresznye 
című színjátékát a Miskolci 
Nemzeti Színház.

A feketeszárú cseresznyét 
először 1930-ban mutatták 
be. Az 1920-as trianoni diktá-
tum után játszódó mű hozta 
meg a szerző számára az iga-
zi sikert és tette ünnepelt drá-
maíróvá. Hunyady színjátékát 
a Kamaraszínházban október 
11-én mutatták be Szőcs Artur 
rendezésében. 

Közeledve a trianoni diktá-
tum 100 éves évfordulójához, 
a Miskolci Nemzeti Színház is 
emléket állít a fájdalmas törté-
nelmi eseménynek Hunyady 
Sándor művével. A trianoni 

békeszerződés idején játszódó 
történet nem csupán egy sze-
relmi szálat bont ki; a határok 
és a politikai viszonyok átren-
deződésének következményei 
akaratlanul is beszivárognak a 
mindennapi életbe, Hunyady 
megmutatja, hogyan befolyá-
solják a körülmények az egyé-
ni emberi magatartást.

Szőcs Artur elmondta, nem 
csak Hunyady, de az író édesap-
ja, Bródy Sándor műveit min-
dig is szerette olvasni, rendez-
ni vagy éppen eljátszani. – Egy 
ilyen nehéz szerelmi háromszög 
igazán színész és rendezőbarát. 
Mindig úgy választok darabot, 
hogy figyelembe veszem, me-
lyik színész ért meg arra a bizo-
nyos szerepre, ezt nagyon fontos 

szempontnak tartom minden 
rendezésemnél – fejtette ki. 

Az előadás különlegessége az 
élő zene, melyet a Babra zene-
kar biztosít. Az együttes a déli 
szláv népek és a Balkán ezer-
arcú zenei hagyományait élesz-
ti újjá. – Ez a fajta zene mindig 
is közel állt hozzám. A Sön-
dörgő zenekar tagjaival, akik 
szintén ilyen zenét játszanak, 
mondhatni együtt nőttem fel, 
és amikor elkezdtem együttest 
keresni a darabhoz, jó szívvel 
ajánlották a Babra zenekart – 
mondta Szőcs Artur.

A szerb házaspár, Irina és 
Dusán, valamint a magyar fő-
bíró, Péterházy Géza szerelmi 
hármasa adja a színjáték alap-
történetét. A társulat egyik új 

tagját, Czvikker Lillát láthatjuk 
Irina szerepében, aki ebben az 
évadban már a Don Juanban 
is színpadra lépett. A színésznő 
elmondta, szerencsésnek érzi 
magát, hiszen olyan társulatba 
érkezett, ahol mindenki segítő-
kész és befogadó, a közös mun-
ka pedig ezáltal igazán élvezetes.

Czvikker Lilla szerint mind-
három főszereplőt nagyon ne-
héz helyzet elé állítja az élet, és 
nem is tudhatjuk igazán, mi a 
jó döntés, ha egyáltalán van. 
– Ez egy kimerítő, érzelmek-
kel teli háború, el sem tudom 
képzelni, milyen lehet a való-
ságban ezt megélni – vallja be 
a színművésznő. – Bár kiderül, 
hogy Irina és Dusán házassága 
már kihűlt, de a tisztelet meg-
maradt. A nő beleszeret férje jó 
barátjába, a főbíróba és válasz-
tani kényszerül a két férfi kö-
zött, ami súlyos döntés elé állít-
ja – magyarázta Czvikker Lilla.

Bodoky Márk, aki Péterházy 
Gézát, Irina szerelmét alakítja, 
úgy látja, karaktere nem akar 
visszaélni hatalmi helyzetével, 
de mégis megteszi, amikor ha-
talmi pozícióját használva segít 
szerb barátjának, Dusánnak. 
Nagyon jó barátok ők, ami bo-
nyolítja a helyzetet, hogy Géza 
pont Irinába, Dusán feleségébe 
szeret bele. – Ez az a fajta sze-
relem, amire mindenki vágyik. 
Az, hogy nem lehetnek egymá-
séi, csak még jobban összeköti 
őket – mesélte Bodoky Márk.

Megérkezett Miskolcra Máté Bence lélegzetelállító termé-
szetfotó-kiállítása. Húsz év munkáját 623 fotóban 330 négy-
zetméter üvegfelületen november 3-ig mutatja be a kiállítás 
a Szent István téren.

A természetfotó-kiállítást 
október 12-én nyitották meg 
a Szent István téren. Alakszai 
Zoltán jegyző arról szólt, a 
miskolciak büszkék a termé-
szeti értékeikre, arra a teljesít-
ményre, amit elértek, és azok-
ra az emberekre is, akik valami 
maradandót és világra szólót 
hoztak létre. – Az a precizitás, 
kitartás és a munkához való 
alázatos hozzáállás, amit Ben-
ce tanúsít, ha tehetséggel páro-
sul, ilyen csodálatos dolgokat 
tud létrehozni. Bence megmu-
tatja azt a szépséget, amelyben 
élünk – emelte ki. 

Máté Bence szerint nincs tö-
kéletes természetfotó. Szerinte 
a fotó mindig a környezet el-
fogadásából alakul, és a termé-

szet kreálja meg, mi szerepel a 
képeken. A tökéletességre ma-
ximum technikai szempontból 
törekedhetünk – mondta. – A 
kiállítás összeállításába legalább 
annyi munkát fektettünk, mint 
a fotók elkészítésére. Húsz éve 
fotózom. A képeim nagy része 

pedig vagy fiókban hevert, vagy 
valamilyen pályázaton nyert dí-
jat, de így együtt sosem láthatta 
még a nagyközönség. Majdnem 

harminc országban készültek 
ezek a felvételek, de a negyven 
százalékuk magyar földön ké-
szült – nyilatkozta Máté Bence. 
Hozzátette: -Annyi szépség van 
körülöttünk, amire ez a kiállí-
tás fel tudja hívni a figyelmün-
ket. Mint mondta, a természet 
számára egy olyan közeg, ahol 
bármikor jól érzi magát. – Min-
dig rácsodálkozom mennyire 
káprázatos az az élővilág, ami 
körülvesz minket. Ez valami-
lyen szinten egy narkotikum 
is, mert minél többet figyelem 
őket, minél többet tanulok, an-
nál inkább rájövök, mennyi 

mindent nem tudok, és milyen 
pici porszemek vagyunk ebben 
a rendszerben – fogalmazott. 
A kiállítás kísérő rendezvénye 

a Vértelen vadászat című előa-
dás, mely október 26-án 18:00 
órától lesz a Miskolc Városi 
Szabad időközpontban. 

A Miskolci Nemzeti Színház Zeneka-
ra három hegedű státusz betöltésére hir-
det próbajátékot októberben, decemberi 
munkakezdéssel. 

A próbajáték helyszíne: Miskolci Nemze-
ti Színház Zenekari próbaterme (3525 Mis-
kolc, Déryné u. 1.), ideje: október 30., szerda 

12 óra. A próbajáték anyaga: egy versenymű 
saroktétel kadenciával, egy J. S. Bach Szó-
lószonáta vagy Partita tétel, lapról olvasás: 
G. Puccini: Pillangókisasszony, Bohémélet, 
Traviata és Tosca, valamint G. Verdi Don 
Carlos című operája. Sikeres próbajáték ese-
tén munkakezdés: 2019. december 1., bé-

rezés: garantált bérminimum. Jelentkezni 
szakmai önéletrajzzal október 25-ig levél-
ben, vagy személyesen van lehetőség a Mis-
kolci Nemzeti Színház titkárságán. Bővebb 
információk: Szakács Sára (zenekari ügyve-
zető), telefon: +36209550580, +3646516730; 
email: szakacs.sara@mnsz.hu
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Máté Bence 2010-ben Londonban, a Marvel of Ants (Árny-
játék) című képével elnyerte a természetfotózás Oscar-díjának 
tartott, „Az év természetfotósa 2010” címet. A világverseny tör-
ténetének egyik legeredményesebb fotósa. A Bridge Budapest 
Nonprofit Egyesület felmérése szerint a kilencedik legismertebb 
– Magyarországon élő – magyar külföldön. Nemzetközi hírne-
vet a különleges kivitelezésű detektívüveges lesek tervezésével is 
szerzett.

Alkotásaival Bence az összes földrészt meghódította, és min-
den természetfotós számára feltette hazánkat a világ térképére. 
Legeredményesebb versenyzőként első helyen áll a BBC fotós pá-
lyázat összes ranglistáján, továbbá ő az egyetlen, aki az ifjúsági 
és a felnőtt mezőnyben is megkapta a természetfotósok Oscarja-
ként számon tartott díjat.

„Pusztító szenvedély,  
érzelmekkel teli háború” 

MISKOLCON A VILÁGHÍRŰ TERMÉSZETFOTÓS 

Új gofri debütált a belvá-
rosi Gofrim étteremben, 
amit a Miskolci Nemze-
ti Színház egyik előadása 
inspirált. Az új édesség 
premierjén találkozhat-
tak a gofrizók a névadó 
előadás főszereplőivel és 
rendezőjével.

A Luxemburg grófja az 
első színházi előadás, amely 
saját hivatalos édességet ka-
pott, egy nyelvbotlásból 
adódó poén után. Egy pró-
ba alkalmával a jelenetben, 
amikor Harsányi Attila (Re-
neé, Luxemburg grófja) el 
akarja adni frissen örökölt, 
ám pénzzel nem járó grófi 
címét, azt találta mondani: 
„ki akarja megvenni a Lu-
xemburg gofri címemet?” 
Innen pedig egyenes út ve-
zetett a fantázianév és az 
édesség megalkotásához.

A Gofrim étterem csapata 
a híres luxemburgi almator-
tából inspirálódott, mely a 
kis ország leghíresebb édes-
sége. Ezt a desszertet újra-
gondolva alkották meg a 
gofrikülönlegességet, mely 
a Luxemburg gofrija nevet 

kapta. – Saját édességem 
még soha életemben nem 
volt – nyilatkozta Harsányi 
Attila. Nem gondoltam vol-
na, hogy egy nyelvbotlásból 
ilyen édesség lesz. Nem is 
tudtam, hogy Luxemburg-
nak almás a nemzeti sütije – 
tette hozzá.

Brünner István, a Gofrim 
társtulajdonosa elmondta, 
egyik barátja a Luxemburg 
grófja előadása során több-
ször is úgy hallotta, hogy 
Luxemburg gofrijának ne-
vezték a darabban Harsányi 
Attilát. Ennek apropóján ké-
szítették el ezt az almás, fa-
héjas gofrit.

Az előadás rendezője 
Rusznyák Gábor, valamint a 
két főszereplő, Eperjesi Eri-
ka és Harsányi Attila mellett 
Seres Ildikó és Gáspár Tibor 
tesztelték le először a luxem-
burgi nyalánkságot, és áldá-
sukat is adták, hiszen nem 
sok maradt az almás finom-
ságból. Szerencsére ez nem 
csak egy röpke fellángolás 
volt, így a Gofrim mindad-
dig készíti az almás falato-
kat, amíg a Luxemburg gróf-
ja műsoron van.

Luxemburg gofrija



Miután bebarangoltuk a történelmi Diósgyőrt, kirándul-
tunk egyet a Miskolc nyugati határától induló Bükk-hegy-
ségben, megismertük Felsőgyőr rejtélyes helyneveit, most 
egy kissé keletre kalandozunk, hogy felfedezzünk egy újabb, 
izgalmas történetekkel teli városrészt.

Újdiósgyőrnél beszédesebb 
helynevet aligha találunk, hi-
szen a településrész Nagy- Mis-
kolc kialakulásáig közigazgatá-
silag Diósgyőrhöz tartozott. Az 
előtagként szereplő "új" szócska 
pedig viszonyszó, ami ebben az 
esetben a Diósgyőrhöz hozzá-
épült új városrészt hivatott je-
lezni. Újdiósgyőr keletkezése 
ugyanis a Vasgyár létrejöttével, 
majd dinamikus fejlődésével 
függ szorosan össze, épp ezért 
a két városrészt egy kalap alá 
véve vizsgálhatjuk. 

A Vasgyár kifejezést manap-
ság helymeghatározásként egya-
ránt használjuk az iparterületre 
(már ami megmaradt belőle) és 
az ún. kolóniára is. A gyár dol-
gozóinak épült jellegzetes vörös 
téglás épületekből álló lakótelep 

az egész Monarchia területén 
a legkorszerűbbnek számított 
a 19. század végén. Azonban az 
1900-as évek elejére a gyár agg-
lomerációja „kinőtte” ezt a terü-
letet (ekkoriban a Vasgyár lakos-
ságszáma már jóval meghaladta 
Diósgyőrét is), így új, beépíthető 

területként jött létre Újdiósgyőr, 
ahol a következő évtizedekben 
grandiózus építkezések mentek 
végbe, kialakítva a terület mai 
képét.

A Miskolc akkori, nyugati 
határában kibontakozó nehéz-
ipar és az azzal járó építkezé-
sek éles határvonalat szabnak a 
környéken található helynevek 

kialakulásában is, ahova a má-
sodik világháborút követően 
bőven begyűrűzött az új poli-

tikai ideológiával járó átneve-
zési mánia is, gondoljunk csak 
magára a vasgyárra, melynek 
kohászati üzemeit Lenin Ko-
hászati Művekké (LKM) ke-
resztelték át 1953. április 22-én. 
Érdekesség, hogy a névváltozta-
tást a kohászat összes dolgozó-
ja kérvényezte egy díszes doku-
mentum formájában, amelyet a 
Herman Ottó Múzeum törté-
neti tára őrzött meg az utókor-
nak. Hasonló sorsra jutott az 
Újgyőri főtér nevű csomópont 
is (ez az egyetlen olyan hely-
név, ami őrzi Újdiósgyőr másik, 
régebbi elnevezését is, az Új-

győrt), amit idősebbek – meg-
szokásból – még ma is Marx 
térként emlegetnek, bár a rend-
szerváltást követően visszakap-
ta eredeti nevét.

Visszakanyarodva a Vasgyár-
ba találunk még érdekességeket, 
amit nem érintett a szocializ-
mussal járó átnevesítés. Nézzük 
például a mai kórház mellett ta-
lálható Kerekdombot (itt volt 
egyébiránt a DVTK első futball-
pályája), amely alakjáról kapta a 
nevét. Nem kell sokat morfon-
díroznunk a Magashegy elne-
vezésen sem, azonban az már 
érdekesebb, hogy a régebbi tér-
képeken találunk a környező 
hegynevek mellett Hideg- és 
Meleg-oldalt is. A szőlőműve-
lésre alkalmas domb- és hegy-
oldalak keleti és nyugati oldalát 
különböztették meg így asze-
rint, hogy mennyi napsütés éri, 
ami a szőlőtermesztés szem-
pontjából nem volt elhanyagol-

ható. Ennél kissé árnyaltabb a 
Vargahegy elnevezés, ami jog-
gal utalhat a korábban itt élők 
foglalkozására, azonban a folk-
lór ennél érdekesebb: „a hegyen 
először egy Varga nevű ember 
épített házat, innen kapta a ne-
vét”. Mivel egyik verzióra sincs 
kézzel fogható bizonyíték, így a 
helynéveredetre vonatkozó kér-
dés nyitva marad. Szintén több 
magyarázat létezik a Tatárdomb 
elnevezésre. Egyesek szerint ide 
temették a tatárdúlás után a 
környék halottjait, mások sze-
rint a későbbi török jelenléttel (a 
törököket tatárnak is nevezték 
a korban) függhetett össze, de 
akár családnév is lehetett. Mivel 
a dombot korábban Király-ha-
lomnak is nevezték, ennek okán 
a néphagyomány azt is feltétele-
zi, hogy erre menekülhetett IV. 
Béla a muhi csata után.

NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

 (Miskolc helynevei 8. rész)

ÚJ DIÓSGYŐR ÉS A VASGYÁR

Ha a múzeumoknak, a 
színházaknak, az állatker-
teknek, a kutatóknak és a 
fürdőknek lehet éjszaká-
juk, akkor lehet az erőmű-
veknek is – ezen gondolat 
mentén szervezték meg 
az Erőművek éjszakáját, 
amelyhez a MIHŐ Kft. is 
csatlakozott.

Miskolc, mint környezetba-
rát város, elkötelezett a meg-
újuló energiaforrások minél 
szélesebb körű felhasználása 
mellett, ezért is csatlakozott 
az erőművek éjszakájához. A 
program keretében a MIHŐ 
Kft. azt mutatta be, amiben 
Miskolc egyedülálló: a zöld 
távfűtő üzemek működését. 
Az érdeklődők megtudhat-
ták, hogy a megújuló energiát 
kik, hol, milyen eszközökkel 
és forrásokból, hogyan állít-
ják elő. Az is kiderült, hogy 
a környezetbarát zöld távhő 
hogyan kerül a miskolci ott-
honokba, hogyan lesz belőle 
fűtés és meleg víz, és a min-

dennapok során a távfűtéses 
otthonaink, közintézménye-
ink hogyan takarítanak meg 
egyre több energiát. Mis-
kolc távhőszolgáltatása ma 
már csaknem 60 százalékban 
megújuló energián alapul.

A Tatár úti hőközpontban 
a Miskolci Geotermikus Pro-
jekt bemutatta Magyaror-
szág legnagyobb geotermikus 
energia kapacitását nyújtó 

rendszerét. A nyílt nap alkal-
mából az MVM MIFŰ Kft.-
nél a látogatók megtekintették 
a kombinált ciklusú erőmű-
vet is, valamint beléphettek 
a központi vezénylőterembe, 
ahol az irányító rendszereken 
keresztül megismerhették az 
üzemi folyamatokat. A KUA-
LA Kft., az MVM MIFŰ Kft. 
és a MIHŐ Kft. tulajdonában 
lévő Bioenergy Miskolc Kft. is 
nyitva állt ezen az estén az ér-
deklődők előtt. Itt a zöld táv-
hő előállításának érdekessé-
gei, műszaki folyamatai és egy 
fenntartható fejlődést biztosí-
tó, tudatos távhőszolgáltatás 
bemutatása mellett  Palotás 
Árpád Bence, a Miskolci 
Egyetem Műszaki Anyagtu-
dományi Kar dékánja tartott 
meghökkentő kísérletek cím-
mel rendhagyó előadást.

– Örömmel vesszük, hogy a 
fogyasztóink kíváncsiak arra, 

hogyan működik a rendszer. 
Miskolc országosan, de talán 
európai szinten is arról híres, 
hogy a zöldenergia-felhasz-
nálása igen magas, ugyanis a 
biomassza mellett a geoter-
mikus energia is jelen van, 
manapság már több mint 50 
százalékos arányban – nyilat-
kozta Nyíri László, a MIHŐ 
Kft. ügyvezetője. Mint mond-
ta, ez azt jelenti, hogy a geo-
termia és a biomassza fűtőmű 
együttesen a felhasznált hőe-
nergia csaknem 60 százalékát 
termeli, többek között ezért is 
mondhatjuk magát Miskolc 
zöld városnak.

Az egyes helyszíneken a lá-
togatókat szakértő „idegen-
vezetők” kísérték, akik él-
ményszerűen mutatták be 
a távhőtermelés különbö-
ző technológiáit, amellyel az 
idén 50 éves MIHŐ Kft. szol-
gálja Miskolc lakóit.
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Újraéleszteni az egykori virágzó művészeti kapcsolatot, 
és a művésztelep értékét újra élőbbé tenni. Ez volt a két 
legfőbb célja a kettős portré projektnek, amiben lengyel 
és magyar művésztanárok vonultak közösen a művészte-
lepre, hogy egymást inspirálva alkossanak. 

Kettős portrét mutat be a 
Miskolci Galéria, az Alkotó-
házban készült műveket a Mis-
kolci Galériában mutatták be.  
Lengyel és magyar művészta-
nárok gondolkoztak együtt a 
grafika jelenéről és jövőjéről. 
Gondolataik a Rákóczi-ház fa-
lán is megjelentek.  

- Rengeteg segítség, nyitott-
ság és baráti viszony az, amit 
kaptunk a múzeumtól és a 
miskolci közösségtől. Mindez 
hatalmas inspiráció volt szá-
munkra, hogy mindenféle já-
ték és maszk nélkül tudjunk 
alkotni. Ahogy leginkább a 
meg tudjuk mutatni a saját 
lelkületünket. Nagyon inspi-
ráló a közeg. Ezt találtuk meg 
Miskolcon – mondta Kamila 
Bednarska, a projekt kurátora. 
A galéria falán tizennégy alko-
tó grafikai munkáit láthatja a 
közönség. Hat magyar és nyolc 
lengyel művészoktató dolgo-
zott együtt az Alkotóházban. A 

miskolci művésztelep egészen 
különleges miliő számukra 
már csaknem száz éve.  

– Aki ott, mondjuk úgy, 
hogy egyszer vendégként 
megjelenik, az mindig visz-
sza akar jönni. Van egy ilyen 
sajátossága ennek a háznak. 
Úgyhogy így elkezdtük ke-
resni a lehetőségét a közös 
munkának. Ezen kívül az egy 
fontos szándékunk volt, hogy 
a valamikor nagyon intenzív 
lengyel-magyar művészeti 
kapcsolatokat próbáljuk egy 
kicsit intenzívebben újraindí-
tani – nyilatkozta Kónya Ábel, 
a Miskolci Galéria vezetője. 

A két nemzet a hetvenes, 
nyolcvanas évekig nagyon 
aktív művészeti kapcsolat-
ban volt. A közös történelmi 
háttér pedig máig meghatá-
rozza a két nép látásmódját, 
lelkületét. Ez az összecsen-
gés a Miskolci Galéria kiál-
lításán is visszaköszön.

Megújuló energiaforrások testközelből 

KETTŐS PORTRÉ  
A GALÉRIÁBAN 



A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Központi Kórház 
és Egyetemi Oktatókórház 
Miskolcon rendezte meg a 
IV. Országos Stroke Szak-
dolgozói Vándorgyűlését. A 
konferencia egyik fő üzene-
te az volt, hogy mint a többi 
betegségnél, úgy a stroke-nál 
is a megelőzés a legfonto-
sabb tényező.

A halálozás terén az elmúlt 
néhány évben ugyan sikerült el-
érni bizonyos csökkenést, ennek 
dacára a népbetegségnek számí-
tó stroke a halálokok harmadik 
helyét foglalja el. Az életben ma-
radottak egy része mozgáskorlá-
tozottsággal él, vagy valamilyen 
egyéb szövődménytől szenved.

A stroke gyógyításához 
minden diagnosztikai, illet-
ve terápiás lehetőség adott 
Miskolcon, a megyei közpon-

ti kórházban – hangsúlyoz-
ta az orvosigazgató. Nagy Gá-
bor hozzátette: az intézmény 
nem véletlenül kapta meg a IV. 
Stroke Vándorgyűlés rendezé-
sének lehetőségét. A pénteki 
eseményen megtudhattuk azt 
is, hogy tavaly körülbelül 140-
150 trombektómia és mintegy 
150 trombolízis történt.

A stroke sokirányú ellátást 
igénylő betegség. A betegség-
gel érintettek ellátása Miskol-

con különösen magas színvo-
nalon történik – hangsúlyozta 
Valikovics Attila főorvos. – 
Évente körülbelül 2000-2500 
aktív stroke beteget kezelünk. 
Csökkent a szám, illetve az el-
látás színvonala is jelentősen 
javult, hiszen a kórházunkban 
lévő stroke centrumban mind 
a vénás vérrögoldás, mind a 
mechanikus vérrög eltávolítás 
a nap 24 órájában elérhető. Az 
országban mi végezzük a má-

sodik-harmadik legtöbb be-
avatkozást – tette hozzá.

Miskolc az egészségügy te-
rén is hatalmas fejlődésen 
ment keresztül – mondta kö-
szöntőjében Pfliegler Péter. 
Miskolc alpolgármestere ki-
emelte: példaértékű a város és a 
kórház kapcsolata. – Több osz-
tály ma már országos hírű, és 
ez a város és a kórház együtt-
működésének is köszönhető – 
hangsúlyozta. 
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Tudományos üléssel egybe-
kötött ünnepséget rendeztek 
a MAB Székházban.

Tizenötödik alkalommal 
tisztelegtek Miskolcon az or-
vosok, ápolók, szociális terüle-
ten dolgozók és az egészségügy 
valamennyi dolgozója előtt. Az 
Éltető Lélek Alapítvány és a 

Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetségének közös programja 
Szent Lukács életére és tetteire 
is felhívta a figyelmet. 

Szent Lukács orvosként 
Krisztusban fedezte fel az embe-
riség gyógyítóját. Csókay And-
rás idegsebész szerint a beteg 
gyógyulásba vetett hite nélkül az 
egészségügyi dolgozók nem so-

kat tehetnek. Hitvallása szerint 
ők ugyanis nem gyógyítanak, 
csak segítenek a gyógyulásban. 
– Tulajdonképpen igazából a be-
lénk teremtett gyógyító energia 
regenerációs képessége az, ami 
igazából meggyógyít. A gyógyí-
tó orvos, nővér mindig csak hoz-
zásegít, igaz? – tette fel a kérdést 
Csókay András, a Honvéd Kór-

ház idegsebésze, osztályveze-
tő főorvosa. – Rendíthetetlenül 
megtartjuk ezt a fontos ünnepet, 
amely az orvosok, egészségügyi 
dolgozók, ápolók és a szociális 
területen dolgozók részére tisz-
teletet jelent, és megköszönjük 
áldozatos munkájukat – hang-
súlyozta Várhelyi Krisztina, az 
Éltető Lélek Alapítvány elnöke. 

A megelőzés  
a legfontosabb tényező 

Rangos elismerést kapott a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház. Az in-
tegrált nagykórházak számára kiírt kategóriában ugyan-
is elnyerte a Kiváló Integrált Nagykórház 2019 díját az 
egészségügyben nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.

A díjat a Medicina konfe-
rencián Kovács Árpád, a költ-
ségvetési tanács elnöke – aki 
a pályázatokat értékelő zsű-

ri elnöki tisztét is betöltet-
te – adta át Révész Jánosnak, 
az egészségügyi intézmény 
főigazgatójának. A pályázat 

bírálati szempontjait Velkey 
György, a budapesti Bethes-
da Gyermekkórház főigazga-
tója ismertette, hangsúlyozva, 
a kórházak és egészségügyi 
szolgáltatók értékelését a fó-
rumon fontossá teszi, hogy a 
szakterületen nincs más eh-
hez hasonló, illetve ilyen tí-
pusú megmérettetés.

Pályázatot idén negyven 
szolgáltató nyújtott be a Kór-
házszövetség és a Magyar 
Egészségügyi Menedzsment 
Társaság által delegált zsű-
ri felé – közölte a részleteket 
Velkey György, hozzátéve: a 
pályázatokat – a feltételeket 
és területeket – egy objektív 

rendszer alapján, mutatószá-
mok segítségével értékelték, 
lehetővé téve az intézmények 
működésének összehasonlí-
tását.

Egyedülálló siker, hogy eb-
ben az évben a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Központi 
Kórház és Egyetemi Oktató-
kórház mindkét, az egészség-
menedzsmentben adomá-
nyozható legmagasabb rangú 
elismerést megkapta, ugyan-
is a Kiváló Integrált Nagy-
kórház 2019 díj mellett idén 
áprilisban a Magyar Kórház-
szövetség Dr. Ajkay Zoltán 
Emlékdíját is az egészségügyi 
intézménynek ítélték oda.

Egyetlen, felülnézetből ké-
szült fotóval mutatták meg 
a megyei kórház fej- nyak-
sebészeti osztályának szak-
emberei, hogy mi minden 
szükséges egy teljes pajzs-
mirigy eltávolításhoz.

A Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Központi Kórház 
munkatársai is teljesítették 
a Tetris Challenge kihívását, 
melynek lényege, hogy a szak-
mák, foglalkozások képviselői 
„felülnézetben” - saját maguk 
szemléltetik a hivatásukhoz 
szükséges kellékeket, eszkö-
zöket. Az internetes kihívás 
egyre népszerűbb hazánkban 
is, és most elérte a megyei 
kórházat is. Az egészségügyi 
intézmény az egyik műtőből 
jelentkezett, ahol a fül – orr 
– gégészeti és fej- nyaksebé-

szeti osztály szakemberei azt 
mutatták be, mi kell egy teljes 
pajzsmirigy eltávolításhoz.

– A fej- nyaksebészeti be-
tegek ellátása egy 21. századi 
színvonalat képviselő műtő-

ben történik hightech beren-
dezésekkel, de nagyon fontos, 
mint ahogy ez a képekből is 
látszik, hogy ezeknek a be-
rendezéseknek a működteté-
séhez hány szakembernek az 

összeszedett és összehangolt 
munkájára van szükség – nyi-
latkozta Karosi Tamás, a fül- 
orr- gégészeti és fej-, nyakse-
bészeti osztály osztályvezető 
főorvosa. 

Merd használni, tudd 
használni! – ezt a jó ta-
nácsot küldte a gyakorló 
félautomata defibrillátor 
mellé a kárpátaljaiaknak a 
megyei Vöröskereszt, ami-
kor átadta ajándékát a ha-
táron túli szervezetnek.

Az újraélesztés világ-
napja alkalmából Hős-
képzőt szerveztek, ahol 
képzett vöröskeresztes 
szakemberek mutatták be 
a gyakorló félautomata 
defibrillátor használatát a 
miskolci érdeklődőknek. 
A képzés célja volt, hogy a 
laikusok se riadjanak meg, 
ha az utcán éppen a köze-
lükben lesz rosszul valaki 
hirtelen szívleállás követ-
keztében; és merjék hasz-
nálni a közterületre kihe-
lyezett életmentő gépeket. 
A hősképzőn a jelen lévők 
kézbe vehették a defib-
rillátorokat, megtanulták 
alkalmazásukat, és más 

kísérő vagy helyettesítő 
újraélesztő alapfogásokat, 
hogy kellő magabiztosság-
gal tudjanak vészhelyzet-
ben cselekedni. 

A félautomata defibril-
látort a hősképzőn adta át 
Grubert Roland, a Magyar 
Vöröskereszt Megyei Szer-
vezetének elnöke a kárpát-
aljai kollégáinak. Az aján-
dékozással a Kárpátalján 
élő szórványmagyarságnak 
segítenek az újraélesztés el-
sajátításában – megfelelő 
gyakorlóeszközök híján je-
lenleg erre nehézkesen van 
csak lehetőségük.

Magyarországon éven-
te több mint 20 ezer ember 
hal meg hirtelen szívmeg-
állás következtében. Az 
Országos Mentőszolgálat 
tapasztalatai alapján a ha-
lálozások több, mint két-
harmada megelőzhető len-
ne, ha a laikusok időben 
megkezdenék az újraélesz-
tést.

A CosHelp jelmezes kór-
házlátogatás önkéntes 
csapata járt a napokban 
Miskolcon a megyei kór-
ház Gyermekegészségügyi 
Központjában.

A csapat összetétele nem-
csak a különböző jelmezek 
miatt volt színes. A hat fős 
társaság két tagja miskol-
ci származású, ketten Nyír-
egyházáról érkeztek, két 

jelmezes budapesti, a fotós 
pedig győri – ismertette 
Honfi Júlia szervező-mene-
dzser. A karakterek a Star 
Wars filmekből, a Jégva-
rázsból, valamint a klasszi-
kus Hófehérke meséből ele-
venedtek meg. A CosHelp 
fennállásának leghosszabb 
látogatását tette a GYEK-
ben, ugyanis öt órát töltöt-
tek a kórházban és hét osz-
tályt látogattak végig. 

Díjazták a megyei kórházat

Beszálltak a kihívásbaAdomány  
a kárpátaljaiaknak

JELMEZESEK  
A GYEK-BEN 

KÖSZÖNET A GYÓGYÍTÓKNAK



Hazai pályán tudott győz-
ni a DVTK a Szekszárd 
ellen, egy nagyon nehéz és 
éppen ezért nagyon érté-
kes sikert hozó mérkőzésen. 
A piros-fehérek 69 – 63-ra 
győzték le egyik riválisukat, 
méghozzá a remek csapat-
munkának köszönhetően. A 
találkozó végén a miskolci 
szurkolók sportszerűségből 
jelesre vizsgáztak. 

A fehér DVTK és a Szek-
szárd találkozója ezúttal is ki-
szolgálta a legkényesebb ko-
saras ízlést is, a várt küzdelem 
mellett, minőségi kosárlabdát, 
igazi rangadót láthatott a kö-
zönség a népkerti csarnokban. 
Jól kezdte a házigazda a negye-
dik forduló kiemelt találko-
zóját, de az első negyed vége 
a vendégeké volt. Ezt javuló 
produkcióval ellensúlyozták 
a miskolci kedvencek és végig 
vezetve a második negyedben, 
a nagyszünethez érve már ná-
luk volt az előny. A folytatásban 

pedig a harmadik negyedben 
nyújtotta talán a legjobb pro-
dukciót a házigazda, két és fél 
perccel az utolsó szünet előtt 
már 15 pontos is volt a DVTK 

előnye. Pedig nem ment ezen 
az estén a hazaiak kulcsembe-
reinek, a két pontgyáros, Mor-
rison és Goree, a nagyszünet-
hez érve még nem szerzett 
pontot. A mérkőzés második 
felében aztán fordulat állt be, 
és csapatunk amerikai légiósa 
is végül 16 pontig jutott, a csa-
pat pedig végig nagyot küzdve 
69, míg a Szekszárd 63 ponttal 

zárt. Ez pedig hazai pályán el-
ért rangadó győzelmet jelen-
tett a DVTK-nak. 

– Összességében a csapat 
nyerte meg a mérkőzést, és 

nagyon büszke vagyok ezért 
rájuk. Nehéz volt megnyerni 
ezt a mérkőzést annak tük-
rében, hogy Győrben gya-
korlatilag kiénekelték a sajtot 
a szánkból. Fantasztikusan 
boldog vagyok – értékelte az 
összecsapást Cziczás László, 
az Aluinvent DVTK vezető-
edzője.  

A legjobbkor vette a kezébe 
a pontgyártást a csapat fiatal 
irányítója, a végül 16 ponttal 
záró és jól játszó Szűcs Réka. 
- Talán egy kicsit volt rajtunk 
nyomás, de úgy gondolom ez 
a győri mérkőzés, az a vereség 
segített abban, hogy még job-
ban felkészüljünk erre a mecs-
csre és még jobban akarjuk 
ezt a győzelmet – nyilatkozta 
a diósgyőri játékos. 

Egy ritkán látható sport-
szerű gesztus zárta a bajnoki 
rangadót. A DVTK szurkolói 
ugyanis gyűjtést szerveztek a 
vendégek betegséggel küzdő 
játékosa, Gereben Lívia szá-
mára és 200 ezer forintot ad-
tak át a szekszárdiaknak. 

A női röplabda NB I alapszakaszában csak az ötödik 
szett döntött a most még talán rutinosabb rivális javára.  
A Toma Sándor irányításával szereplő DVTK-FUX ha-
talmas küzdelemben kapott ki a TFSE csapatától 3-2 re. 

Ahogyan az várható 
volt, két remekül felkészült 
együttes kezdte Miskolcon 
a szezon első bajnokija-
it, komoly küzdelem során 
juthattak csak pontokhoz 
a felek. Úgy küzdötték át 
magukat a szetteken a csa-
patok, hogy szinte teljesen 
egyforma statisztikát köny-
velhettünk el, minden játsz-
mában. A vendégvezetést 
követően a nyertes szette-
ket alapul véve fordítottak 
a piros-fehérek, a lelkes kö-
zönség ovációjától kisér-
ve. Majd összesítésben 2-2- 
után, a döntő játszmában is 
jól kezdett a hazai együttes, 
de annak a végét a vendégek 
teljesítették jobban és így 
idegenben is győzni tudott a 
TFSE, 3-2-re. 

Nem sikerült tehát a hazai 
szezonrajt, de ez még nem 
befolyásolja a szezon egé-
szére vonatkozó terveket. 
Össze kell még érnünk, nyi-
latkozta a találkozó után a 
DVTK vezetőedzője. Toma 
Sándor szerint jól kezdett 
csapata, de az hiba volt, 
hogy egy-két véleményes 
játékvezetői ítélet megfog-
ta játékosait és a döntő szett 
második felében picit lera-
gadt a csapat. A hatalmas 
küzdelmet hozó nyitányt, 
a hazai rangadót követően 
a folytatásban a fővárosba 
utazik majd a csapat és ok-
tóber 19-én szombaton 17 
órától, a Palota Röplabda 
Club vendégeként folytatják 
majd az NB 1-es szereplést a 
piros-fehérek.

Bajnoki rangadóval  
kezdett a DVTK FUX

MISKOLCI SIKER  
A SZEKSZÁRD ELLEN

Shatori Walker-Kimb-
rough az észak-ameri-
kai női kosárlabdaliga 
(WNBA) bajnokaként 
tér vissza Diósgyőrbe.

A 24 éves amerikai játé-
kos WNBA-s csapatával, a 
Washington Mystics-szel 
csütörtökön 89-78-ra le-
győzte a nagydöntő ötö-
dik mérkőzésén a Con-
necticut Sunt, így 3-2-es 
összesítéssel megnyerte a 
párharcot, és fennállása 
első bajnoki címét sze-
rezte meg. Walker-Kimb-

rough a rájátszás során 
hét találkozón 7,3 perc 
alatt 2,7 pontos átlagot ért 
el, míg előzőleg az alap-
szakaszban 34 mérkőzé-
sen 17,1 perc alatt átlago-
san 6,7 pontot gyűjtött.

Az NB I-ben ezüstér-
mes Aluinvent DVTK 
honlapja emlékez-
tet arra, hogy a tavaly 
szerződtetett, 180 cen-
tis kosaras alapember 
volt az előző szezonban, 
amelynek alapszakaszá-
ban 18,7 ponttal ő lett a 
mezőny legjobb dobója.

A hétvégén benépesült az 
egyetemi körcsarnok is. A 
MEAFC kosarasai a remek 
erőkből álló fővárosi MAFC 
együttesét fogadták. A re-
mek hazai kezdés után, fel-
támadt a vendég együttes, 
akik végül 80 – 73-ra győzni 
tudtak Miskolcon.   

Az eredményes csapatjáték 
alapja a jó védekezés, no meg 
a sikeres befejezés – ezt mutat-
ta be többször is a MEAFC, a 
hazai parketten játszott bajno-
ki során a MAFC ellen. Ezen 
recept mentén haladva hozta 
is az első negyedet a miskolci 
együttes, 23-15-re. A folytatás-
ban úgy tűnt, hogy a házigaz-
da megtorpanása segítette a 
vendégeket abban, hogy utol-
érjék a hazaiakat, de a félidő-
höz még egypontos, 41-40-es 
miskolci előnnyel érkeztek a 
felek. Sok rontott dobást lát-
hatott a körcsarnok közönsé-
ge a folytatásban, és amikor 
hazai kosár ragadtatta taps-
ra a közönséget, akkor szinte 
azonnal volt válasza a főváro-
si riválisnak. Három perccel a 
negyed vége előtt még 52-49-

es miskolci előnyt mutatott a 
kijelző, de fokozódó izgalmak 
közepette átvette a vezetést 
a játékrész végére a vendég-
csapat. Rákapcsolt a záró ne-
gyedre az ellenfél, éppen ezért 
voltak létfontosságúak az ek-
kor dobott hazai triplák szinte 
ugyan arról a pontról, Austin 
Thorton volt kétszer egymás 
után eredményes. Komoly 
rohanásban, másfél perccel 
a vége előtt mégígy is 4 pon-
tos volt a vendégelőny, amit 
már nem is engedtek ki a ke-
zükből és a végjátékban keve-
sebbet hibázó együttesé lett a 
győzelem. MEAFC – MAFC 
73 – 80. 

– Semmi gond nem volt 
a csapatom lelkesedésével, a 
játékával sem, jól dobtuk a 
hármast, rá, csak én egy picit 
telhetetlenebb típusú edző 
vagyok és sokkal eredmé-
nyesebb, hogy ha bedobjuk 
a hármasokat. Ilyen száza-
lékkal, pláne az ellenfél zó-
navédekezése ellen, már az 
is csoda, hogy nyílttá tudtuk 
tenni a végjátékot – értékelte 
az összecsapást Drahos Gá-
bor, a MEAFC vezetőedzője. 

Idegenben sikerült az, ami hazai jégen nem. Így összegezhető a 
DVTK Jegesmedvék hétvégéje. A miskolci jégkorongozók pén-
teken idegenben győzték le remek játékkal Érsekújvárt, majd 
vasárnap már nem tudták megismételni ezt a produkciót és a 
Trencén csapata győzni tudott a Népkertben. 

A szlovák jégkorong élvonal-
ban egymás mellett állomásozó 
csapatok csaptak össze a hét zá-
rásaként a DVTK Jegesmedvék 
otthonában. Még az első har-
mad feléig sem jutott a mér-
kőzés, amikor kissé könnyen 
befújt ítéletek miatt kettős hát-
rányban játszott a házigazda és 
ezt 22 másodperc eltéréssel, két-
szer is ki tudta használni a ven-
dégcsapat. A két gyors vendég-
gól megfogta a Jegesmedvéket 
és másfél perccel az első szünet 
előtt meglőtték harmadik gól-
jukat is a trencéniek. Már négy-
gólos volt a vendégelőny, ami-

kor a második harmad hetedik 
percében Rodman révén szépí-
tettek a piros-fehérek, akik még 
a középső harmadban 2-4-re 
módosították az állást ember-
előnyből, de közelebb nem tu-
dott kerülni ellenfeléhez a házi-
gazda már. A TIPSPORT Liga 
12. fordulójának mérkőzésén: 
DVTK Jegesmedvék – Tren-
cén 2-4. 

- Az első harmadban voltak 
lehetőségeink, jobbak voltunk, 
csak hát az átkozott helyzetki-
használás az, ami döcög. Most 
lement egy forduló, tehát lehet 
egy fajta mérleget is vonni, 12 

meccs után van 16 pontunk. 
Ahogy visszanéztem, a tavalyi 
évhez képest egy picivel job-
bak vagyunk, most két pont-
tal többünk van. Természete-
sen többet szerettünk volna 
– értékelt Egri István, a DVTK 
Jegesmedvék elnöke. A klub 
első embere szerint kiegyen-
súlyozottabb ez a bajnokság, 
közelebb vannak egymáshoz 

tudásban a csapatok, ezért 
sem jött jókor egy olyan sérü-
lés, mely miatt igazolni kény-
szerül a klub. - Sajnos kény-
szerű cserénk lesz, a Mathieu 
Tousignant- nak a sérülése 
miatt, akit már meg is operál-
tak a múlt héten, sajnos róla le 
kell mondani. Az ő helyettesét 
már keressük – nyilatkozta 
Egri István. 
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Legyőzték a miskolci 
kosarasokat 

WNBA-bajnok lett a Diósgyőr játékosa

Idegenben győzelem, itthon vereség
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3527 Miskolc, József Attila u.78.
Tel.: +36 46 519 300
mivizkft@miviz.hu
www.miviz.hu

MIVÍZ MISKOLCI VÍZMŰ KFT.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfélszolgálati irodánk 
ünnepi nyitvatartása az alábbiak szerint módosul:

2019. 10. 21., hétfő: 08:00-20:00
2019. 10. 22., kedd: 08:00-15:30
2019. 10. 23., szerda: Zárva
2019. 10. 24., csütörtök: 08:00-15:30
2019. 10. 25., péntek: 08:00-12:00

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

Az akció érvényes: 2019. 10. 19-tól 2019. 10. 25-ig 
Ajax általános felmosó, 1 l 549 Ft
Bonux mosópor, 1,5 kg, 666 Ft/kg 999 Ft
Lenor öblítő, duo, 2x1360 ml (sensitive, summer) 1299 Ft
Tomi mosópor, 4,2 kg, 595 Ft/kg 2499 Ft
Persil mosópor, 4,55 kg, 637 Ft/kg 2899 Ft
Domestos Power 5 WC illatosító, 55 g, 7255 Ft/kg 399 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, kétrétegű, 31,23 Ft/tek. 1999 Ft
Fazék zománcos, 5,5 l, III. oszt. 1799 Ft

Női, férfi kozmetikai illatszer ajándék csomagok  
széles választékban érkeztek. 

Kifutó lazúr, zomác 50% ENGEDMÉNNYEL! 
Olaj és falfestékek 50% ENGEDMÉNNYEL!
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A 2019.01.14-től Stratégiai telephelyfeljesztési projektet megvalósító, 
idén 160 éves TS HUNGARIA Kft. minimum 2-3 éves szakmai tapasztalattal 

felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

VILLANYSZERELŐ
FELADATOK

•  Üzem területén található termelő berendezések állapotának folyamatos figyelése, hibák javítása
• Általános villanyszerelési feladatok ellátása
• Berendezések, gépek üzemzavar elhárítása, villamos problémák megoldása
• Gépek elektromos karbantartása, elektromos hibaelhárítás
•  Villamos kapcsolási rajzok olvasása, dokumentációk kezelése, napi tevékenységek ügyintézése
• Új gépek telepítése
• Megelőző karbantartás a karbantartási tervnek megfelelően

FESTŐ (JÁRMŰFÉNYEZŐ)
FELADATOK

• Fém alkatrészek, felületek festése az előírásoknak megfelelően
• Az alkalmazott festékek kikeverése, viszkozitásuk beállítása
• Az előírt rétegvastagsági követelmények betartása
• Festési utasításokban és szabványokban foglaltak betartása
• A munka- és védőeszközök szakszerű használata

SZEMCSESZÓRÓ
FELADATOK

•  Megmunkálási műveleti sorrend részeként alkatrészek  
és vasúti kocsik szemcseszórása

•  Szemcseszóró gép szakszerű működtetése, manuális szemcseszórás
• Egyéb szemcseszóráshoz kapcsolódó technikai feladatok ellátása
•  Felelősségvállalás az elkészült alkatrészek következő műveletbe küldéséért 
• Együttműködés a többi területtel

A fényképes önéletrajzokat végzettséggel, szakmai tapasztalattal 
az alábbi postai vagy email címre várjuk „Minap“ jeligével:

TS Hungaria Kft.
Ein Unternehmen der ÖBB

Személy- és munkaügy
3527 Miskolc, Kandó K. tér 1.

karrier@tshungaria.hu

VÁLTOZATLAN  
ÜRÍTÉSI REND

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás  
2019. október 23-án (szerdán) változatlanul,  

a megszokott ürítési rend szerint történik.

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

Tájékoztatjuk Önöket továbbá,  
hogy 2019. október 23-án az ügyfélszolgálati 

irodák és a hulladékudvarok ZÁRVA TARTANAK.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

BMH Nonprofit Kft.
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Apróhirdetés
Mozgáskorlátozott személy 
mellé gondozónőt keresünk 
bent lakással, kéthetes váltással. 
Érdeklődni lehet: 06-70/434-2715.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 65 900 Ft-tól, továbbá nyílás-
zárók (műanyag, fa, alumínium), 
garázskapuk cseréje óriási ked-
vezménnyel, teljeskörű árnyéko-

lástechnikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, web: 
www.aluport.hupont.hu, bemu-
tatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, 
szo: 9–12 óráig.
Gépi földmunka minikotróval. 
Fuvarozás platós kisteherautóval. 
Autószállítás. Falfúrás 50 mm-300 
mm átmérőig. Tel: +36-20/560-
8939.
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A CÖF Klub Miskolc szere-
tettel vár minden érdeklődőt 
az 1956-os forradalom- és 
szabadságharcra emlékező 
találkozójára a Tudomány 
és Technika Házába október 
24-én 17 órakor.

A CÖF Klub Miskolc ha-
gyományai szerint ez évben is 
megrendezi ünnepi találko-
zóját, amellyel megemlékezik 
az 1956-os forradalom és sza-
badságharcról, tisztelettel adó-
zik a hősök előtt és felhívja a 
figyelmet nemzeti összetarto-
zás megszilárdításának égető 

szükségességére. Az Éltető Lé-
lek Alapítvány és a Versbarátok 
Köre mintegy 30-40 perces mű-
sorral emlékezik a forradalom-
ra, a résztvevő ismert és isme-
retlen hősökre. Máger Ágnes és 
Jacsó Pál Tollas Tibor költemé-
nyeit mondja el, két fiatal zenei 
kíséretével. Végül bemutatják a 
„Kommunizmus üldözöttei és 
áldozatai” című történet-gyűj-
teményt, amelyeknek szerzői a 
CÖF Klub Miskolc tagjai. 

A szervezet tavaly hirdette 
meg tagjai, támogatói számá-
ra saját történeteik megírását 
az 1956-os forradalmat meg-

előző évek kommunista ter-
rorjáról. Azokat a történeteket 
várták, amelyeket a családjaik, 
rokonságuk, közeli ismerőseik 
szenvedtek el a kommunizmus 
éveiben. A CÖF Klub Miskolc 
szeretne hozzájárulni a ma-

gyar közelmúlt történelmének 
valódi eseményeken keresztüli 
megismertetéséhez, a történe-
lemhamisítás felszámolásához. 
A beküldött történeteket most 
CD-n teszik közkinccsé, jövőre 
pedig könyvként is kiadják. 

Megemlékezik a CÖF
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MOZIMŰSOR 
Művészetek Háza: Uránia-terem: 
Október 17. csütörtök-23. szerda, 

naponta 15:30 Álomnagyi, 17:30 
Downton Abbey, 20:00 Gemini Man

Október 24. csütörtök-30. szerda, 
naponta 15:30 Szörnyen boldog 
Halloween, 17:30 Terminátor 2. – Az 
ítélet napja, 20:00 Lázadók

Művészetek Háza: Béke-terem: 
Október 17. csütörtök-20. vasárnap, 

naponta 15:45 A hegyek szigete
Október 19. szombat 16:00 Medvevilág 

Szicíliában, 17:45 Az angyal, 20:00 A 
hegyek szigete

Október 20. vasárnap 16:00 Medvevilág 
Szicíliában, 17:45 Portré a lángoló 
fiatal lányról, 20:00 A láthatatlanok

Október 21. hétfő-23. szerda, naponta 
15:45 A Két korona – Szent 
Maximilian Kolbe élete, 18:00 A 
lelőhely – Prospect, 20:15 FOMO – 
Megosztod, és uralkodsz

Október 24. csütörtök-30. szerda, 
naponta 16:00 A néma forradalom, 
18:00 Megáll az idő, 20:00 Az angyal

MOZIMŰSOR: CINEMA CITY: 
Október 17. csütörtök-23. szerda, naponta 

több időpontban – Ad astra – Út a 
csillagokba | A kis kedvencek titkos 
élete 2. (csak hétvégén és szerdán) | 
Álomnagyi | Angry Birds 2. – A film 
(csak hétvégén) | A Wall Street pillangói 
| Az – második fejezet (csak hétvégén 
és szerdán) | Demóna: A sötétség 
úrnője | FOMO: Fear of missing out 
(csak hétvégén és szerdán) | Gemini 
Man | Jetikölyök (csak szerdán) | Joker 
| Jó srácok | Kópé | Playmobil: A film 
(csak hétvégén és szerdán) | Prédák | 
Zombiland – A második lövés

CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
Október 20. vasárnap 10:30 Vitéz László
KIÁLLÍTÁS:
November 16-áig, szombatig Balló 

Andrea festőművész kiállítása, előzetes 
bejelentkezés alapján, Feledy-ház

November 23-ig Magányos 
zarándoklataim – Bogdándy Szultán, 
Miskolci Galéria

November 30-ig, vasárnap és hétfő 
kivételével, naponta 9:00-17:00 Secco 
Falka III., Thália-ház

KONCERT:
Október 19. szombat 20:00 Fatherhead, 

Collins Club (Széchenyi 48.)
Október 20. vasárnap 18:00 Musical és 

Miskolc Symphonic, Művészetek Háza
Október 25. péntek 14:00 Kávészünet, VOKE 

Vörösmarty Mihály Művelődési Ház
19:00 VHK és Ørdøg, Ady Endre 

Művelődési Ház
20:00 Ámokfutók, Collins Club
Október 26. szombat 18:30 Tandem és 

Boeghoe, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
19:00 Pál Utcai Fiúk akusztik, 

Művészetek Háza
Illés Klub Csapó Györggyel, Ady Endre 

Művelődési Ház
20:00 Popper Péter zongoraestje, Avalon 

Ristorante
ELŐADÁS:
Október 20. vasárnap 18:00 Badár 

Sándor stand-up előadó, Tudomány 
és Technika Háza

Október 24. csütörtök 16:00 Világjárók klubja 
– Moszkva 2019, Kaffka Margit Könyvtár

Október 26. szombat 11:15 és 13:15 
Történetek a borról és híres 
borisszákról – Lovász Emese régész, 
Diósgyőri vár

18:00 Vértelen vadászat – Máté Bence, 
Generali Aréna

EGYÉB:
Október 19. szombat 17:00 Nosztalgia 

Divatshow, ITC Székház
20:00 Rustic Retro Party, Block Bistro
Október 22. kedd 16:00 Ady közelebb 

– beszélgetés a múzeumi 
olvasószobában, Thália-ház

16:30 Ingyenes meditációs tanfolyam, II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Október 26. szombat 17:00 Reneszánsz 
borlakoma, Aranykorona Hotel, 
Történelmi Étterem és Látványpince

SZURKOLÁS:
Október 22. kedd 18:00 DVTK 

Jegesmedvék – MAC Újbuda, Miskolci 
Jégcsarnok

Október 23. szerda DVTK Fux – Budaörsi 
DSE, Generali Aréna

Október 26. szombat 18:00 Aluinvent 
DVTK – Vasas, Generali Aréna

Október 27. vasárnap 17:30 DVTK 
Jegesmedvék – HK Nitra, Miskolci 
Jégcsarnok

PROGRAMOK

Szezonzáró családi napot 
tartanak a Herman Ottó 
Emlék házban október 
26-án. 

A lillafüredi Herman Ottó 
Emlékház idei nyitvatartá-
sa a végéhez közeledik, előtte 
azonban egy színes, ízes, izgal-
mas családi napot tartanak.

Előzetes programterv:
09.00-11.00 Túra a Szele-

ta-barlangba. A túrát veze-
ti: Dr. Szolyák Péter őstör-
ténész. A túra az emlékház 
kertjéből indul. 

12.00-12.30 Madárete-
tő-avatás, melyet a híres or-
nitológus, Herman Ottó ál-
modott meg.

13.00-14.00 Barlangok, 
barlangászat országhatáron 
belül és kívül címmel előa-
dást tart Berentés Ágnes.

13.00-14.00 Borosnyay 
Kamilla meséi – interaktív 
mesesarok.

A mesehallgatást aszfalt-
rajz követi, ahol a gyerekek 
keze nyomán megelevened-
nek az elhangzott mesék 
szereplői. Mindemellett a 
nap során a madarak és az 
őshüllők kapcsolatával is-
merkedhetnek meg az ér-
deklődők a Pannon-tenger 
Múzeum munkatársainak 
jóvoltából, valamint minden 
belépőjeggyel rendelkező lá-
togató vendégünk egy fris-
sen sült kenyérlángosra. 

Szezonzáró  
az emlékházban

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Október 21. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Híradó 

18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin) 19:00 
Híradó ism. 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Építech ism. (építészeti 
magazin) 20:00 Híradó ism. 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Október 22. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Híradó)18:17 Időjárás-jelen-
tés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Sportpercek (sportmagazin) 19:00 Híradó ism. 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Prog-
rampont ism. (programajánló) 19:25 Mérkőzés 21:00 Híradó ism. 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Programpont ism. (programaján-
ló) 21:25 Képújság

Október 23. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Október 23-i ünnepi mű-
sor 20:25 Képújság

Október 24. csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Híradó 18:17 Időjárás-je-
lentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Híradó ism. 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 
Programpont ism. (programajánló) 19:25 Quantum ism. (tudományos magazin) 20:00 Híradó ism. 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 
Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Október 25. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Híradó)18:17 Időjárás-jelen-
tés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:45 Egészségére (egészségügyi ma-
gazin) 19:00 Híradó ism. 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Forgószínpad ism. (színházi maga-
zin) 20:00 Híradó ism. 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Október 26. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism. 
(szórakoztató-ismeretterjesztő magazin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sportmagazin) 20:00 Kró-
nika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság

Október 27. 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 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:50 Egészségére ism. (egészségügyi magazin) 19:00 
Promenád ism. (kulturális magazin) 19:30 Gasztrokaland ism. (gasztronómiai magazin) 19:45 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 
20:00 Köztünk élnek ism. (portré) 20:15 Köztünk élnek ism. (portré) 20:30 Képújság

A Miskolc Televízió Hívő-
szó című műsorában októ-
ber 20-án 17 órai kezdettel 
a Balázs Győző téri refor-
mátus templomból közve-
títenek. Igét hirdet: Balaj-
thy József lelkipásztor. 

Október 27-én, vasárnap 
a missziók javára gyűjtik a 
perselyadományokat a mind-
szenti templomban. Aznap 4 
órakor kezdődik a Mocorgós 
mise a Milleniumi teremben, 
ahova szeretettel várják a kis-
gyermekes családokat. Ok-
tóber 25-én, pénteken 17:45-
től lesz a rózsafüzér imádság, 
melyet a plébániákhoz tartozó 
hittanos gyermekek közremű-
ködésével végeznek a mind-
szenti templomban. Október 
20-án, vasárnap a 10 órai úr-

napi istentisztelet után ko-
szorúzás lesz az Oláh Miklós 
szobornál a Miskolc-belvárosi 
Református Egyházközségnél. 
A Belvárosi református temp-
lomban bűnbánati istentiszte-
letet tart Szabó Sándor lelki-
pásztor és Bodáné Falucskai 
Ilona lelkipásztor október 21. 
hétfőtől 26. szombatig, napon-
ta este 6 órától.

Görkapocs – minden, ami 
összeköt, vagyis ezen az ese-
ményen a görögkatolikusság 
az összekötő kapocs egymás-
sal és másokkal is. A fesztivál 
Debrecenben lesz október 25-
én, pénteken és 26-án, szom-
baton. Közös gyülekezeti és 
iskolai csendesnapot tartanak 
az evangélikus Luther-udvar-
ban október 25-én, pénteken 
délelőtt 9 órától.

EGYHÁZI HÍREK

OKTÓBER 19. SZOMBAT 11:00 
KAKAÓKONCERT, Beava-
tó kamarakoncert, Nagyszín-
ház nézőtéri társalgó
17:00 KILÉPŐ, Játékszín
19:00 LUXEMBURG GRÓ-
FJA, Katona (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
19:00 FEKETESZÁRÚ CSE-
RESZNYE, Latinovits (Arany, 
Ezüst) bérlet, Kamara
OKTÓBER 22. KEDD 10:00 A LEG-
KISEBB BOSZORKÁNY, 
Szivárvány bérlet, Kamara

19:00 LUXEMBURG GRÓ-
FJA, Bérletszünet, Nagy-
színház
OKTÓBER 24. CSÜTÖRTÖK 14:00 
A LEGKISEBB BOSZOR-
KÁNY, Egyszervolt bérlet, 
Kamara
19:00 LUXEMBURG GRÓ-
FJA, Bérletszünet, Nagy-
színház
OKTÓBER 25. PÉNTEK 19:00 
LUXEMBURG GRÓFJA, 
Vörösmarty (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet, Nagyszínház

19:00 FEKETESZÁRÚ CSE-
RESZNYE, Upor (Arany, 
Ezüst) bérlet, Kamara
OKTÓBER 26. SZOMBAT 15:00 
JÁNOS VITÉZ, Bérletszü-
net, Kamara
19:00 DON JUAN, Egressy 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet, 
Nagyszínház
19:00 NEM FÉLÜNK A 
FARKASTÓL, Játékszín
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Őszi termések
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Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ezúttal 
őszi termések nevét rejtettük el. Kérjük megfejtései-
ket a sorozat végén, együtt, egy levélben vagy e-ma-
ilben küldjék el. Beküldési határidő: 2019. október 
30. Szerkesztőségünk címe: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad 
utca 9. E-mail cím: info@mikom.hu. A helyes megfej-
tések beküldői között könyvjutalmat sorsolunk ki.  

Négyszeresen körözték
A fővárosba akart utazni 

az az ózdi férfi, aki ellen négy 
körözés is érvényben volt. 
Buszra szálltak a Borsodná-
dasdi Rendőrőrs munkatársai október 6-án délután. A beszerzett ha-
tósági információk alapján, a távolsági járaton utazott egy 41 éves ózdi 
férfi is, aki Budapestre tartott. A férfivel szemben azonban a bíróság 
négy elfogató parancsot is kiadott, garázdaság, kiskorú veszélyeztetése 
és testi sértés miatt. Az azonosított, majd elfogott férfit a rendőrök elő-
állították az Ózdi Rendőrkapitányságra.

Arany a cipőben
Lopás miatt folyik eljárás egy szikszói diáklánnyal szemben. A ta-

nuló október elsején a délelőtti órákban egy szikszói iskola öltözőjé-
ben eltulajdonított egy cipőbe rejtett arany nyakláncot. A bejelentést 
követően a rendőrök egy órán belül azonosították a bűncselekmény 
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható diáklányt. A helyi körzeti 
megbízott a kislány nyakában találta meg az ellopott ékszert, amit ké-
sőbb átadott jogos tulajdonosának. 

Cukorkának gondolták a gyógyszereket
Kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat egy nő ellen. Az asszony 

idén februárban a 3 és 5 éves kislányaival aszalói lakóhelyéről átment 
a közeli rokonaihoz, ahol gyermekei az udvaron kezdtek el játszani, 
amíg ő a lakás konyhájában főzött. A házban lakó felnőtt családtagok 
különböző nyugtató és altató hatású gyógyszereket tartottak otthon, 
amelyek azonban a gyermekek számára hozzáférhető helyen voltak. 
Erről tudott a vádlott is, ennek ellenére nem figyelt gyermekeire. A 
két kisgyermek utólag már megállapíthatatlan típusú és mennyiségű 
nyugtató-altató hatású gyógyszereket vett be, mivel a tablettákról azt 
hitték, hogy cukorkák. Ebéd közben mindkét gyermek aluszékony-
nyá vált, majd eszméletüket veszítették, mentőt kellett hozzájuk hívni, 
a szakszerű orvosi ellátást követően tünetmentesen kerültek vissza a 
lakóhelyükre. Az orvosi ellátás során észlelt tünetek, és az alkalmazott 
terápia alapján az volt megállapítható, hogy benzodiazepin származé-
kot tartalmazó gyógyszereket fogyasztottak, amelyek kisebb mennyi-
ségben aluszékonyságot, nagyobb koncentrációban kómaszerű álla-
potot, míg ritkább esetben légzésleállást okozhatnak. Az ügyészség a 
nővel szemben közérdekű munka büntetést, valamint pénzbüntetést 
indítványozott.

Autómentő lett a szórakozó lányok áldozata
Két fiatalkorú nő ellen emeltek vádat közlekedés biztonsága elleni 

bűntett és rongálás miatt. A lányok 2017 nyarán az esti órákban az 

emődi bányatavakat Emőd-
del összekötő M30-as autó-
pálya felüljáróján gyalogosan 
közlekedtek Emőd irányába. 
Megelőzőleg köveket vet-

tek magukhoz, majd a felüljárón a Budapest irányában lévő oldalra 
érve, a kövekkel szórakozásból dobálni kezdték az elhaladó autókat. 
Az autópálya ezen szakaszán közlekedett az autómentéssel foglalkozó 
sértett tehergépjárműjével, amin egy összetört gépjárművet szállított, 
amikor a lányok egyike egy kődarabbal eltalálta a szélvédőjét. A sofőr 
a sok éves rutinjának köszönhetően nem tett hirtelen kormánymoz-
dulatot, hanem lassítófékezett, majd kihajtott a leállósávba, és azonnal 
bejelentést tett a rendőrségen. A teherautó szélvédőjén a jobb felső sa-
rokban törés és bepókhálósodás következett be, a szélvédő olyan mér-
tékben rongálódott, hogy cserére szorult, abban mintegy 200 000 Ft 
kár keletkezett.

Rendőrkézen a tolvaj
Lopás miatt folytattak büntetőeljárást egy 20 éves, hernádkaki férfi-

val szemben. A férfi idén tavasszal egy hernádkaki családi házba tört 
be, ahonnan villamos vezetékeket, gázkonvektorokat, illetve egy fém 
asztalt tulajdonított el. A nyomozás során a rendőrök megállapították 
az elkövető kilétét, majd gyanúsítottként hallgatták ki. 

Életet  
mentettek

Időben érkezett 
a rendőri segít-
ség ahhoz az ózdi 
férfihez, aki a la-
kásában végzetes 
lépésre szánta el 
magát. Október 
12-én koraester 
érkezett bejelentés 
a rendőrséghez, 
miszerint egy ózdi 
férfi véget akar vetni az életének. A közelben járőröző és helyszínre ér-
kező körzeti megbízottak a lakás ajtaját befeszítették, és bejutva egye-
dül találták otthonában a 60 éves férfit, aki már a tettére felkészült, 
egy fűtéscsőre vontatókötelet, alá a földre pedig egy széket helyezett 
el. A rendőrök megakadályozva a tragédia bekövetkeztét, értesítették 
a mentőszolgálat munkatársait, akik a férfit kórházba szállították.

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) Ne bosszankodjon, amikor a vá-
ratlan körülmények teljesen felborítják a gondosan kidolgo-
zott terveit. Lehet, hogy azért alakulnak így a dolgok, mert 

most ezen az úton kell haladnia, hogy igazán elérje a jövőbeli céljait.

Bika (április 21 - május 20) Minél jobban ragaszkodik vala-
mihez, annál több energiát veszteget rá, és ez azt jelentheti, 
hogy más területekre esetleg nem marad ereje. Ne feledje, 

nem csak egy dologért felelős, egy kis nyugalomra van most szüksége.

Ikrek (május 21 - június 21) Jó tempóban indul a hét, minden 
a lehető legkedvezőbben alakul ahhoz, hogy megvalósítsa a 
terveit. Egyelőre azonban nem szabad elbíznia magát, a meg-

felelő feltételek önmagukban mit sem érnek, ha nem teszi oda magát.

Rák (június 22 - július 22) Szeretne gyorsan túl lenni vala-
min, de menet közben kiderülhet, hogy a dolog sokkal kel-
lemesebb, mint először gondolta. Ne féljen lassítani, és több 

tapasztalatot szerezni valamiről. Megéri kitartani, mert a cél nemes.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Ne feledkezzen meg 
azokról, akiknek ígéretet tett, mert az adott szó értékének 
megóvásáról van szó. Még ha ez kicsit kellemetlen is, megéri 

áldozni a becsülete megvédésére. A héten többször is szüksége lehet erre.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Ha túl könnyedén ve-
szi a dolgokat, könnyen lehet, hogy nem azt az eredményt 
kapja, amire számított. Ha viszont túlságosan rágörcsöl vala-

mire, azzal csak önmagának árthat. Találja meg a középutat.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Ha megmakacsolja 
magát, akkor nincsen semmi, ami megállíthatná. Mindenképpen 
kell azonban ez a határozottság ahhoz, hogy most elérje a céljait, 

mert nem könnyű kihívások állnak Ön előtt. Ne kerülje a konfliktusokat. 

Skorpió (október 24 - november 22) Álljon készen minden-
re, mert ezen a héten nehéz lesz előre tudni, hogy honnan és 
milyen kihívás érkezik. Mindenre nem lehet felkészülni, de 

sok dologra azért igen. Lehet, hogy Ön lesz az, aki megmenti a helyzetet.

Nyilas (november 23 - december 21) Addig halogat vala-
mit, amíg csaknem kifut az időből, és végül az utolsó pilla-
natban kell kapkodnia. A nyomás nagy, de szerencsére sikerül 

időben elrendeznie a dolgokat, így semmi maradandó kár nem keletkezik.

Bak (december 22 - január 20) Tudnia kell, hogy miből gaz-
dálkodhat, máskülönben elég nehéz lesz előre tervezni. Pró-
bálja megismerni a kialakult helyzetet, hogy tudja, és időben 

ki tudja értékelni, milyen lehetséges utak állnak Ön előtt.

Vízöntő (január 21 - február 19) Nagy most a nyomás, de 
meg kell tanulnia elviselni ezt a feszültséget, ha a jövőben 
sikereket szeretne. A kulcs, hogy ne essen pánikba, hanem 

a megoldásokra koncentráljon. Magabiztosan vágjon neki a feladatnak.

Halak (február 20 - március 20) Szívesen mozdulna már egy 
pozícióból, de a lelkiismerete még nem engedi, előbb el akar 
rendezni egy fontos dolgot. Tegyen belátása szerint, de az 

egészségére azért vigyázzon közben. Nem minden a pénz.

FORRÓ NYOMON

A Miskolci Állatkert és Kultúrpark október 18-án ünnepelte a 
makik világnapját. A gyűrűsfarkú makik Madagaszkár szigetének 
valószínűleg legismertebb lakói. A faj népszerűségét a Madagasz-
kár című rajzfilm Julien királya is növelte. A látogatók megismer-
kedhettek a Miskolci Állatkertben élő maki csapat tagjaival, részt 
vehettek az etetésükön és megtudhatták azt is, hogy mi veszélyez-
teti őket a leginkább. 

Maki világnap  
az állatkertben

A hét fotója
VÉGH CSABA 
FELVÉTELE

A fehér bot világnapja alkalmából a látássérültek is felfedezhették a Diósgyőri vár különleges tárlatát, a „látó” embereket 
pedig érzékenyítette a program. A sétát a vártörténet szobájában kezdték, ahol megérinthették a palota makettjét, így felfedez-
hették a várat. A fémműves műhelyben pajzsot, kardot, sisakot és láncinget is kézbe vehettek. A fűszerek termében az illatokon 
keresztül a konyha és a fűszerek világába is betekintést nyertek, a lovagteremben pedig a különleges akusztikával ismerked-
hettek. ITT HÚZHATÓ Az érzékenyítő program keretében a csapat egyik fele bekötött szemmel tapasztalhatta meg, milyen 
érzés lehet csak a tapintáson, a halláson és a szagláson keresztül érzékelni a világot, a többiek pedig a látásképtelen társukat 
segítették a közlekedésben, megtapasztalva a segítség nagyszerű érzését.                                                         FOTÓ: VÉGH CSABA

KITAPINTOTTÁK A KIÁLLÍTÁST
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