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„Istenben szeretnék erősödni” „Istenben szeretnék erősödni” 
Egykor szintén szebb napokat látott 

együttesekkel találkozott a bajnokságban 
az elmúlt egy héten a DVTK NB II-es lab-
darúgócsapata. Vasárnap a korábbi bajnok 
ETO FC Győr otthonában léptek pályára a 
piros-fehérek, ahol kétgólos hátrányból si-
került pontot menteniük. Szerdán aztán hét 
év után fogadták keleti rangadón a Nyíregy-
házát, és változatos, gólgazdag mérkőzésen 
gyűjtötték be a nagyon fontos három pontot.

Cikk a 9. oldalon

DVTK: veretlen hétDVTK: veretlen hét

MISKOLCI GYÉMÁNTESŐ  MISKOLCI GYÉMÁNTESŐ  
A FŐVÁROSBANA FŐVÁROSBAN

A szeptemberi Európai Mobilitási Héthez és autómen-
tes naphoz idén kétszáznál is több magyar település – 
köztük természetesen Miskolc – csatlakozott a „Fenn-
tartható közlekedés, a biztonság és egészség jegyében” 
mottójával.

 Az egyhetes eseményso-
rozatot hagyományosan a 
Felső-Majláth és a Városház 
tér közötti kora reggeli „elju-
tási versennyel” indították. 
Hétvégén a 111 éves hósep-
rőt és a közlekedési vállalat 
további oldtimer darabjait is 

lehetőségünk lesz a jármű-
kiállítás során megcsodálni. 
De autóbuszhúzó-versenyt, 
Bükki Kerékpáros Teljesít-
ménytúrát és egykerekű or-
szágos bajnokságot is ren-
deznek.

Folytatás a 3. oldalon

Mozdul Miskolc Mozdul Miskolc 

Az Országos Városmarketing Díj pályázatán korábban el-
nyert harminckilenc mellé ebben az évben kilenc Városmar-
keting gyémánt védjegyet szerzett a város, valamint Co-
vid-marketing különdíjban részesült. 

Ez azt jelenti, hogy továbbra 
is vezetünk a hazai települé-
sek mezőnyében az elismeré-
sek tekintetében. A szervezők 
idén is öt kategóriában keres-

ték a legjobb hazai városmar-
keting-programokat. Miskolc 
ez alkalommal tizenhárom 
kampánnyal, rendezvénnyel 
és kezdeményezéssel indult 

a megmérettetésen. Mindezt 
annak ellenére tudták elérni, 
hogy az elmúlt évben a pan-
démia miatt több sikeres ren-
dezvény is elmaradt a város-
ban, éppen ezért most egészen 
másfajta, eddig talán ismeret-
len marketingmegoldásokat 
kellett kigondolniuk és alkal-
mazniuk a miskolci lokálpat-

rióta civileknek, továbbá a 
városháza, illetve a Miskolc 
Holding Zrt. cégcsoport szak-
embereinek. A sikerkovácsok 
úgy fogalmaztak a díjak kap-
csán: „nem állunk meg a jövő-
ben sem”. Az okleveleket szep-
tember 16-án, Budapesten 
vették át a város képviselői.

Folytatás a 3. oldalon

A kivitelező ígéretei szerint 
a kivágott növények több-
szörösét ültetik majd el a 
területen.

Megkezdődik jövő héten 
azoknak a fáknak a kivágása, 
amelyeket érint a Vörös marty 
és a Király utca találkozásában 
kialakítandó körforgalom épí-
tése, valamint a Vörös marty 
utca négysávosítása – tájé-
koztatta szerkesztőségünket a 
Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. (NIF).

A kivitelező a kivágott fák és 
cserjék helyett többszörös meny-
nyiségben fog hasonló növénye-
ket telepíteni a körforgalom te-
rületén, a Vörösmarty utcán és a 

munkaterületen belül, továbbá a 
miskolci önkormányzat által ki-
jelölendő egyéb helyeken is.

Ahogyan arról korábban 
beszámoltunk, az Y-híd-be-
ruházás miatt szükséges föld-

munkák, közműkiváltások az 
elmúlt hetekben kezdődtek el, 
de a tényleges útépítés csak no-
vemberben startol.

Első ütemben a körforgalom 
keleti oldala épül meg a jelenle-
gi burkolaton kívüli részeken, 
ezt követi a keleti oldal jelenlegi 
burkolaton belüli szakaszának 
a megépítése. Ezután a Király 
utca forgalmát szűkített sávo-
kon átterelik a megépült fél kör-
forgalomra, és harmadik ütem-
ben épül a körforgalom nyugati 
oldala.

A Vörösmarty utcát is érintik 
a munkák: itt az úttestet egy öt-
százhetven méteres szakaszon 
bővítik kétszer kétsávosra.

Tajthy Ákos

Kivágják az útban lévő fákat Kivágják az útban lévő fákat 

Horváth Gyula naponta foglalkozik 3H-s 
gyerekekkel. Pedagógiai asszisztensként, 
gyermek- és ifjúságvédőként dolgozik a vas-
gyári Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és 
Óvodában. Emellett pedig birkózóedző is, aki 
versenyekre viszi tanítványait. Roma szárma-
zása miatt választotta ezt a csoportot, akiken 
isteni elhivatásból szeretne segíteni. A Cine-
Fest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon az 
Aranycipellő című film mutatta be őket.

Portré a 4. oldalon

Hirdetés



A sérült távhővezetéket a hét 
elején javították ki a MIHŐ 
szakemberei.

Egy több mint negyvenéves 
távhővezeték eltörése okozott 
problémát az elmúlt hetekben a 
Középszeren, az Avas egyes üte-
mében. A vezetékszakasz javítá-
sát ezen a héten kedden és szer-
dán végezték, a hibát azonban 
már augusztus végén észlelte a 
MIHŐ Kft., a javítás előkészíté-
sét pedig azonnal megkezdték.

– Először is értesítettük a meg-
bízott kivitelezőnket, ugyanis 
a MIHŐ-nél több mint tízéves 
gyakorlat, hogy a hibaelhárítá-
sokhoz kapcsolódó földmunká-
kat külsős megbízott vállalkozó 
végzi. A cég a helyszínen feltárta 
a munkaterületet, ezt követően 
munkatársaim azzal szembesül-
tek, hogy egy olyan szerelvény 
törése okozza a problémát, me-
lyet már nem gyártanak – kezd-
te Bernáthné Barczi Judit, aki 
hozzátette, a vállalkozó a föld-
munkák közben átszakította a 
szomszédos gázvezetéket, azon-
ban a veszélyhelyzet elhárítása 
érdekében azonnali intézkedést 
tett, melyet követően a Kataszt-
rófavédelem és a TIGÁZ szak-
emberei elhárították azt.

A MIHŐ ezt követően fel-
vette a kapcsolatot a jelenle-
gi csőanyag-beszállítóval, és 
megbízták azzal, hogy gyárt-
sa le a helyettesítőszerelvényt, 
ez viszont hosszabb időbe telt. 

A kialakult helyzet miatt a  
MIHŐ-nek két választása volt. 
„Egyik lehetőségünk az volt, 
hogy azonnal kizárjuk a törött 
vezetéket, ezáltal az Avas teljes 
egyes ütemében elzárjuk a me-
leg vizet egészen addig, amíg a 
helyettesítési szerelvény el nem 
készült” – hangsúlyozta a fő-
munkatárs.

Illetve dönthettek úgy is, hogy 
a javítás megkezdéséig a hibás 
vezetékszakaszon üzemelnek 
tovább. Bernáthné Barczi Judit 
azt mondta, az utóbbi lehetősé-
get választották, hiszen ez ked-
vezőbb volt a fogyasztók szá-
mára, vagyis volt meleg víz a 
lakásokban. A szerelvény hely-
reállítása végül szerdán délután 
fejeződött be.

Az intézkedés egyébként össz-
hangban volt a MIHŐ meghi-
básodásokkor alkalmazandó 

eljárási rendjével – ezt már Ko-
vács Tamás szolgáltatási igazga-
tó mondta.

„Amennyiben a szolgáltatás-
kiesés városrészeket érint, vagy 
nagyon hideg időjárásban törté-
nik, akár külső erőforrást is be-
vetünk a helyreállítás mielőbbi 
befejezéséhez. Vannak viszont 
olyan esetek is, amikor a folya-
matos szolgáltatás érdekében 
ideiglenes javítást végzünk, vagy 
a munkálatokat későbbre ha-
lasztjuk, jellemzően a hosszabb 
anyagbeszállítási idő miatt” – 
részletezte. Az igazgató hozzá-
tette: általában a hibahely feltá-
rása után a MIHŐ munkatársai 
azonnal meg tudják kezdeni a 
javítást, melyhez rendelkezésre 
áll raktárkészlet a legfontosabb 
anyagokból.

Bár nem túl gyakori – folytat-
ta –, de évente egy-két alkalom-

mal olyan is előfordul, hogy a 
MIHŐ üzemzavara miatt a fo-
gyasztók tulajdonában kár ke-
letkezik. A fentebb említett cső-
törés esetén elképzelhető, hogy 
pont ez történt, ugyanis a csőtö-
rés után a közeli társasház pincé-
je beázott.

– Biztosat csak a vezeték javí-
tása és a helyreállítás befejezé-
se után lehet majd mondani, de 
az érintett, Középszer 7-9. szám 
alatti lakóközösség képviselőjé-
vel már felvettük a kapcsolatot. 
Szeptember 6-án jegyzőkönyv-
ben rögzítettük a tényállást, 
hogy az eljárást elősegítsük – 
tette hozzá a szolgáltatási igazga-
tó, aki elmondta még: az érintett 
lakóépület pincéjének beázása 
miatt keletkezett igazolt károkat 
a MIHŐ Kft. a felelősségbiztosí-
tása terhére rendezi.

Tajthy Ákos

Aktuális
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Varga Andrea alpolgármes-
terrel folytatódott kedden a 
választókerületek bejárása.

Komplex területet fed le 
Miskolc 18. választókerülete, 
amelynek közösségeit Varga 
Andrea alpolgármester kép-
viseli az önkormányzatban. 
Kedden néhány fejlesztés alatt 
álló vagy azt igénylő pontot 
járt be Veres Pál polgármester, 
Szunyogh László főépítész és a 
városháza illetékes munkatár-
sai. Gyakori probléma a csa-
padékvíz-elvezetés hiánya és a 
parkolóhelyek száma, a legna-
gyobb vágy azonban újra a Di-
ósgyőri vár lábánál fürdőzni.

A vár megújulása a város tu-
rizmusának jó, de az ott lakók-
nak nem annyira – ezzel a fel-
ütéssel fogadta Varga Andrea 
a legutóbbi polgármesteri kör-
zetbejárás vendégeit a Lovagi 
Tornák Terénél. Az alpolgár-
mester hozzátette, feszültsé-
gekkel jár a munka és nagyon 
sok múlik azon, hogyan ala-
kulnak majd a vár környéki 
fejlesztések.

A lakossági visszajelzések 
tolmácsolása folytatódott: a 
díszburkolat – amit a terület 
kapott – nem bírja a forgalmi 
terhelést. A nagyobb problé-

ma viszont az, hogy az egykori 
Diósgyőri Várfürdő területé-
nek nagyjából a felét „elvette” 
a rendezvényhelyszín, a strand 
pedig azóta is funkciótlan.

A helyiek nagyon szeret-
nének újra a vár lábánál für-
dőzni. Ők már egy teraszos 
megoldással kiépített well-
ness-komplexumot vizio-
nálnak, amelyet nem tart ör-
dögtől valónak sem Veres Pál 
polgármester, sem Szunyogh 
László főépítész. Varga And-
rea ugyanakkor megjegyezte, 
hogy már a folyamat elejétől 
kezdve be kell vonni a helyi-
eket: közösségi gondolkodás 
útján alakuljanak a tervek.

Visszatérő probléma, hogy 
nagyobb esőzések idején a 

hegyoldalról lezúduló víz szép 
lassan mindent elmos, ami az 
útjába kerül. A jelenség egyik 
leglátványosabb áldozata a 
zúzalékos út, ami már most 
nehezíti a közlekedést. Lehet 
toldozni-foltozni, de a prob-
léma forrása megmarad. A 
Mária és a Csavar utca kör-
nyékén ezért hamarosan csa-
padékvíz-elvezetési rendszer 
épül ki. Varga Andrea ismét 
arra kérte a szakembereket, 
hogy vonják be a lakosságot a 
tervezésbe – amennyire ez le-
hetséges.

A vár környéke után a 
Kuruc utca következett. Sok 
más körzethez hasonlóan itt is 
probléma, hogy nincs elegen-
dő parkolóhely. Menet közben 

Veres Pál megjegyezte, háztar-
tásonként egyre több az autó, 
az igényre válaszként születtek 
meg a tervek mintegy harminc 
új parkolóhely kiépítésére a 
Kuruc utca 59-81. előtt talál-
ható trafóház mögötti terüle-
ten, szigorúan fakivágás nél-
kül. Varga Andrea reményei 
szerint ez könnyíti majd az au-
tósok helyzetét.

A Pálosok parkjában hama-
rosan komfortosabb körül-
mények között pihenhetnek 
majd a helyiek. Egyebek mel-
lett új padok és szemétgyűjtők 
kerülnek ki, de épül a felnőt-
tek számára egy kondipark is, 
amelyet frissen telepített zöld 
elemek vesznek majd körül.

Végezetül a Honfoglalás 
parkhoz vezetett a bejárás 
útja. Itt egy új utca épül, ami-
vel együtt jár az aszfaltozás és 
a csatornázás. Utóbbi szüksé-
gessége már felmerült a nap 
folyamán, most azonban is-
mét téma volt, hogy a hegyek-
ből lezúduló esővíz számtalan 
problémát okozott már. Varga 
Andrea megemlítette, hogy a 
Tölgy utcán már megtörtént 
ez a fejlesztés, azonban máshol 
is igény van a kiépítésre vagy a 
karbantartásra.

Király Csaba

NAGY ÁLOM A VÁRFÜRDŐ ÚJJÁÉLEDÉSENAGY ÁLOM A VÁRFÜRDŐ ÚJJÁÉLEDÉSE

Miskolc több testvérváros-
sal büszkélkedhet, azonban 
talán Aschaffenburggal a 
legszorosabb a kapcsolat. 
Az 1995-ben indult együtt-
működés előtt programso-
rozattal tisztelegnek.

A két város közötti kapcsolat 
túllép a szimbolikus kereteken 
és az együttműködés több te-
rületen is megnyilvánul. Ez a jó 
viszony 25 éve tart. A nyitóese-
mény egy szimbolikus városi 
futás volt, szerdán öt csapat – 
gimnáziumok és szakképzők, 
illetve a Miskolci Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tagjai – fu-
tottak le öt kilométert a belvá-
rosban: pont akkora távolságot 
együttvéve, ahány éve tart a 
kapcsolat. Ugyanezt a gesztust 
korábban már a német város is 
megtette.

A miskolciakat a polgár-
mester indította útjára. A 
Hősök terén található test-
vérvárosi fasornál Veres Pál 

rámutatott, többen még nem 
is éltek akkor, amikor a két vá-
ros kapcsolata elindult, olyan 
régi a kötelék. Az egyik legin-
tenzívebb ilyen jellegű együtt-
működésben kulturális, okta-
tási és gazdasági területen is 
összefonódnak a tevékenysé-
gek. Utóbbi közrejátszott pél-
dául a Bosch letelepülésében.

A koronavírus-világjárvány 
megakadályozta, hogy szemé-
lyesen ünnepeljenek a két vá-
ros lakói, azonban virtuálisan 
vasárnap összeérnek a szálak: 
10 és 12 óra között a Szent Ist-
ván téren 15 percenként vál-
takoznak majd a programok, 
amiket a másik városban ki-
vetítőn követhetnek az ér-
deklődők. Az egyik leglátvá-
nyosabb elem az lesz, amikor 
a résztvevők a 25-ös számot 
formálják meg Németország-
ban és itthon is; mindkét kive-
títőn a másik ország formáci-
ója látható majd.

K. Cs.

Negyedszázados Negyedszázados 
testvérvárosoktestvérvárosok

TÖBB MINT NEGYVENÉVES VEZETÉK TÖBB MINT NEGYVENÉVES VEZETÉK 
OKOZOTT GONDOT AZ AVASONOKOZOTT GONDOT AZ AVASON

A hibahely feltárása után általában azonnal megkezdik a javítást. Fotó: Juhász Ákos

A beruházás közel száznegy-
ven új munkahelyet teremt 
Miskolcon.

Megkezdődött az építkezés a 
Chervon Autó területén, a Me-
chatronikai Ipari Parkban. A 
huszonhatezer négyzetméte-
res gyárban elektromos jármű-
vek alkatrészeit és moduljait 
érintő öntészet és megmunká-
lás, illetve irodák, étkezde és 
egy magaspolcos, teljesen au-
tomatizált raktár kap helyet. A 
beruházást a magyar kormány 
5,3 milliárd forinttal támogat-
ja. „Az építkezés gyors meg-
kezdése is egy újabb jel arra, 
hogy Miskolc befektetőbarát, 

ami vonzó lehet további po-
tenciális befektetők számára. A 
város támogatását fejezi ki az-
zal is, hogy egy irodahelyiséget 
biztosít a cég számára, illetve a 
közművekkel és közlekedéssel 
kapcsolatos ügyintézésben is 
segítséget nyújt, hogy az üzem 
működése zökkenőmentes le-
gyen” – írta a Miskolc Holding 
Zrt., hozzátéve, az első mun-
kavállalók már dolgoznak, 
hogy az üzem működése mi-
nél előbb elindulhasson.

A Chervon Auto és a Hol-
ding a következő hónapokban 
szorosan együtt fog működni a 
gyár minél előbbi elindítása ér-
dekében.

Sok múlik azon, hogyan alakulnak a vár környéki fej-
lesztések. Fotó: Parai Roland

Veres Pál polgármester lakossági fogadóórát tart 
szeptember 22-én, szerdán délután 2 órától 5 óráig 
a városháza harmadik emeleti, tetőtéri tárgyalójá-
ban. A fogadóórára sorszámot szeptember 20-án, 
hétfőn reggel 8 órától osztanak a polgármesteri hivatal Hu-
nyadi János utcai bejáratánál lévő portaszolgálatán. A foga-
dóórára tíz sorszám osztható ki.

LAKOSSÁGI FÓRUM, FOGADÓÓRA

Megkezdte az építkezést Megkezdte az építkezést 
a Chervon Autoa Chervon Auto



A beruházásnak köszönhe-
tően felfrissítik a növényze-
tet és iszapmentesítik a csó-
nakázótavat is.

Teljesen megújul a miskolc-
tapolcai csónakázótó környeze-
te, valamint a barlangfürdőhöz 
vezető Barabits sétány és az azt 
övező zöldfelületek. Arról, hogy 
a város egyik fontos turisztikai 
desztinációjának számító Mis-
kolctapolcát az önkormányzat 
fejleszteni kívánja, többször is ír-
tunk már, mostanra azonban a 
terveket is véglegesítették, és már 
a beruházás kivitelezőjét keresik.

Az uniós és kormányzati for-
rásokból megvalósuló beru-
házás során teljesen újjáépítik 
a Barabits sétányt, amelynek 
mentén korszerű pavilonokat 
is kialakítanak, ezek a jövő-
ben vendéglátó és kereskedelmi 
funkciót láthatnak el. A projekt 
során fontos elvárás volt az is, 
hogy a zöldterület ne csak meg-
újuljon, de annak aránya növe-
kedjen is – mondta el a Miskol-
ci Naplónak Czifrusz Natália, 
Miskolc főkertésze.

A tervek szerint a terület egy 
részén egyedi, geometrikus 
parkrészt alakítanak ki: a kom-
fortpont is itt helyezkedik majd 
el mosdókkal, akadálymentes 
illemhellyel, a korábbi, korsze-
rűtlen földalatti WC-t pedig 
elbontják. A nyugati oldalon 
lévő, kör alakú növényágyásba 
és köré koncentrikus formában 
rózsaágyásokat telepítenek.

– Ide tudjuk áttelepíteni a 
dr. Kovács Miklós rózsagyűj-
temény egy részét, ami így a 
városlakók és a turisták által 
is látogathatóvá válik – tette 
hozzá.

Sétautak és tanösvények
Az őskertben és parkban 

speciális táblákon ismerhetik 
meg a sétálók az itt található 
botanikai ritkaságokat: az ér-
tékes, idős faegyedeket és az új 
ültetésű cserjéket, valamint az 
állatvilágot. A karsztvízforrá-
sok vízvédelmi részén pedig 
a tereprendezés után, egy kü-
lönleges organikus parkot ala-
kítanak ki asztalokkal, padok-
kal. A sétaút mentén interaktív 
eszközök és QR-kóddal ellátott 
információs táblák segítik a tá-
jékozódást. „Ezen a területen a 

korábbi sétányokat elbontjuk, 
az újak pedig természetköze-
li, vízáteresztő burkolatot kap-
nak” – mondta.

A főkertész kiemelte: a beru-
házás során a teljes zöldfelület 
megújul: a beteg, öreg fákat ki-
vágják, helyettük új növényeket 
ültetnek, és elvégzik a megma-
radó faállomány ápolási mun-
káit is.

Modern stílusban
A csónakázótavat iszapmen-

tesítik, a környezete is korsze-
rűbb lesz: a partfala és a sé-
tányok burkolata megújul, 
körülötte pedig napozóteraszo-
kat állítanak fel, és a teljes terü-
leten cserélik az utcabútorokat 
is. Czifrusz Natália elmondta: 
az eredeti tervhez képest sike-
rült elérni, hogy a természeti 

környezet megóvása érdekében 
megtartsák a fákat.

– Tapolcafürdő a múlt század 
30-as éveire érte el végleges for-
máját. Ennek az volt a jellegze-
tessége, hogy nem az akkoriban 
divatos romantikus, hanem 
modern stílusban alakították 
ki. A mostani tervek nagy eré-
nye, hogy hasonlóan a régihez, 
nem a múltba réved, hanem egy 
új szellemiséget, igazi megúju-
lást hoz a parkba – mondta el 
Szunyogh László, Miskolc fő-
építésze, aki hozzátette: a város 
felelőssége innentől az, hogy az 
Ellipsum megnyitása óta eltelt 
időszakban és a jövőben érke-
ző befektetői igényeket hoz-
zá tudják igazítani a közösségi 
igényekhez, annak érdekében, 
hogy ezek egymást erősítsék.

Tajthy Ákos
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A hivatalos megnyitón be-
szédet mondott Veres Pál 
polgármester, Egri Zsuzsa 
főszervező, valamint De-
meter Péter, az MVK Zrt. 
vezérigazgatója.

Folytatás az 1. oldalról
Miskolc speciális földraj-

zi helyzete nehézség ugyan, 
de semmiképp sem kizáró ok 
abban, hogy a hangsúly átte-
relődjön a kerékpárral, rol-
lerrel és gyalogszerrel történő 
közlekedésre – taglalta a vá-
rosvezető, aki szerint külföl-
dön kiváló példák vannak.

– Folyamatosan napirenden 
van a város kerékpárút-háló-
zatának tervezőmunkája, szá-
mos civilszervezetet vontunk 
már be, hogy a rendelkezésre 
álló európai uniós forrásokat 
minél jobban fel tudjuk hasz-
nálni – emlékeztetett.

Az alternatív közlekedé-
si módok között kiemelkedő 
szerep hárul a közösségi köz-
lekedésre. Veres Pál leszögez-
te: a városvezetésnek feltett 

szándékában áll az utazókö-
zönség által az elmúlt idő-
szakban tapasztalt negatívu-
mokon enyhíteni.

A kerékpár és a tömegköz-
lekedés alternatívája az au-
tónak, ám nem csupán kon-
kurensei, hanem partnerei 
is vagyunk egymásnak – ezt 
már Demeter Péter közleke-
dési vállalati vezérigazgatótól 
hallhattuk. Elmondta azt is, 
hogy míg szombaton a váro-
si és megyei rendőrkapitány-
ság támogatásával a „Hangolj 
a biztonságra!” fesztivált ren-
dezik meg, addig szeptember 
22-én, az autómentes nap ke-
retében az MVK valameny-
nyi járatát – érvényes forgalmi 
igazolvánnyal – díjmentesen 
használhatják az utasok.

Egri Zsuzsától többek kö-
zött megtudhattuk: Kama 
Kupát, jótékonysági futást 
és városrészi vetélkedőket is 
szerveznek a mobilitási hét 
keretében.

A részletes programokat ke-
resse a minap.hu-n!

Eljutási versennyel rajtolt Eljutási versennyel rajtolt 
el a mobilitási hét el a mobilitási hét 
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Junior Prima díjat kapott 
Rózsa Krisztián, a Miskolci 
Nemzeti Színház színmű-
vésze.

A színházak által állított 
62 jelöltből mindössze hatot 
díjaztak idén Junior Prima 
díjjal, akik a legjobbak kö-
zött is kimagasló eredményt 
nyújtottak korosztályukban. 
A Miskolci Nemzeti Színház 
egyik színművésze is kiérde-
melte a zsűri szerint az elis-
merést. Rózsa Krisztián a gye-
rekkorát egy beregi kisfaluban 
töltötte. Éppen onnan tar-
tott vissza Miskolcra, amikor 
megtudta, hogy díjazott lett.

– Egy olyan időszakot köve-
tően, mint az utóbbi másfél év, 
az embernek nagyon elmegy a 
kedve – és a reménye – szin-
te mindennel kapcsolatban. 
Nem gondoltam, hogy meg-
nyerem, így hatalmas meg-

lepetés volt számomra, hogy 
engem is elismertek a Junior 
Príma díjjal.

A színművész, aki 2016 
óta a társulat tagja, úgy véli, 
a nyitás utáni darabok nagy 
sikere (Producerek, Deja Vu) 
is szerepet játszott a díj elnye-
résében.

– Azt gondolom, emellett az 
elmúlt tíz év munkáját is érté-
kelték. Ebből az utóbbi hatot 
töltöttem Miskolcon, és úgy 
hiszem, ez meghatározó lehe-
tett a zsűri döntésében.

– Ez volt az utolsó év, hogy 
megkaphattam ezt a díjat. Van 
egyfajta életérzés, ami együtt 
jár ezzel a korral. Valóban 
egyfajta vízválasztó. Ettől füg-
getlenül én abszolút fiatalnak 
érzem magamat. (Rózsa Krisz-
tián nyáron töltötte 30. évét.)

Arra a kérdésre, hogy szal-
tózni tud-e még, azt válaszol-
ta, hogy régen próbálta.

– Előre menne, hátra vi-
szont, ami egyébként tech-
nikailag könnyebb, nem me-
rem csinálni, mert egyszer 
meghúztam közben a hasiz-
momat.

Aki ismeri Krisztián mun-
kásságát, többször láthatta 
dinamikus, olykor akroba-
tikus mozdulatokat igénylő 
szerepekben.

– Szerencsére van egyfajta 
adottságom ehhez. Gyerekko-
rom óta hiperaktív vagyok, a 
szüleim alig bírták elviselni, 
hogy folyamatosan jövök-me-
gyek, beszélek, csimpaszko-
dok mindenhová. Ez egyéb-
ként azóta is megvan, szóval 
25 éve volt a szervezetemnek 
megszokni ezt a fajta igénybe-
vételt. Azonban nem kimerít-
hetetlen az energiám.

Krisztián arról is mesélt, 
hogy a próbák során a színész 
nemcsak a mozdulatokat és 
a szöveget gyakorolja be, ha-
nem azt is, hogy egy-egy da-
rab mennyire megterhelő: 
ezáltal az adott előadásnak 
megfelelően tanulja meg be-
osztani az energiáit.

– A Junior Prima annyi-
ra meghatározó most szá-
momra, hogy egyelőre nem 
vágyom másra. Boldogságot 
érzek helyette és hálát – fogal-
mazott Rózsa Krisztián.

Bájer Máté

SZALTÓ, CSAK ELŐRE SZALTÓ, CSAK ELŐRE 

Kilenc Városmarketing 
gyémánt védjegyet, vala-
mint Covid-marketing kü-
löndíjat nyert a város.

Folytatás az 1. oldalról
Az ország legmagasabb ka-

rácsonyfája, online Avasi Kva-
terka, Miskolc pont jó turisz-
tikai kampány – a többi közt 
ezekért a projektekért kapott 
Városmarketing gyémánt 
védjegyet Miskolc. Az elisme-
réseket Budapesten adták át 
csütörtökön. A Magyar Mar-
keting Szövetség díjaira idén 
országszerte 149 pályázat ér-
kezett. Miskolc tizenhárom 
kampánnyal, rendezvénnyel 
és kezdeményezéssel indult a 
megmérettetésen, és ebből ki-
lenc gyémántot haza is hozott.

Cziczó Zsuzsanna, a pol-
gármesteri hivatal Kommu-
nikációs és városmarketing 
osztályának csoportvezetője 
érdeklődésünkre elmondta, 
az ország legmagasabb ka-
rácsonyfáját, vagyis az ad-
venti időszakban karácsonyi 
fényekbe öltöztetett Avasi ki-
látót is elismerték, a Csendes 
éj-videó az egész országot be-
járta, de a Miskolc turisztikai 
kampányt is díjjal ismerték el 
a szakemberek.

Tavaly a koronavírus-jár-
vány a marketing területen 
dolgozó szakembereket is 
komoly kihívás elé állította. 
Az újratervezés esetükben 
is jelentkezett, de a nehéz 
helyzet ellenére a miskolci 
szakemberek sikeres munkát 
végeztek, ezért a város Co-
vid-marketing különdíjban 
is részesült.

A borsodi megyeszékhely a 
kezdetektől a pályázók között 
volt, és mindig ott van a leg-
több elismerést megnyerő vá-
rosok között. Piskóti István, a 
Magyar Marketing Szövetség 
elnökségi tagja elmondta, ta-
pasztalataik szerint Miskolc-
ról jó pályázatokat szoktak 
kapni. – Elismerésre mél-
tó, hogy nemcsak az önkor-

mányzat, hanem a város in-
tézményei, vállalkozásai, a 
Holding-cégek is megjelen-
nek. Azt mondhatjuk tehát, 
hogy a pályázat mozgósítja 
Miskolc városmarketinggel 
foglalkozó közösségeit.

A kilenc díjjal és a különdíj-
jal továbbra is Miskolc vezet a 
hazai települések mezőnyé-
ben az elismerést kiérdem-
lő városmarketing-projektek 
számát tekintve. A szervezők 
idén is öt kategóriában keres-
ték a legjobb hazai városmar-
keting-programokat. Miskolc 
ez alkalommal tizenhárom 
kampánnyal, rendezvénnyel 
és kezdeményezéssel indult 
a megmérettetésen. A nyer-
tes projektek listáját a minap.
hu-n olvashatják.

Újabb gyémántokkal  Újabb gyémántokkal  
gyarapodott Miskolc gyarapodott Miskolc 

Megújul a Barabits sétány is. Fotó: Horváth Csongor
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INDUL A FŰTÉSI IDÉNY
A kellemes idő ellenére szeptember 15-én 
megkezdődött a fűtési idény, ez azonban 
nem jelenti a fűtés elindítását. 

A fűtési idény a jogszabályoknak megfe-
lelően szeptember 15-étől május 15-éig tart. 
A MIHŐ szeptember 15-étől, a lakóközösé-
gekkel kötött megállapodás alapján auto-
matikusan elindítja a távhőszolgáltatást, ha 
a napi átlagos külső hőmérséklet 1 napon 
keresztül 10 oC fok alatt vagy 3 egymást kö-
vető napon 12 oC alatt marad. A lakóközös-
ségek azonban eltérhetnek az automatikus 
fűtésindítástól, ha az egy hőközponthoz tar-
tozó összes társasházközösség írásban, a 
fűtési megbízottakon vagy a közös képvise-
lőin keresztül jelzi ezt a MIHŐ Kft. felé a mu-
szakiugyelet@miho.hu e-mail-címen.

15 éve együttműködünk

MIT TEHET AZ ÜGYFÉL A ZÖKKENŐMENTES FŰTÉSINDÍTÁS ÉRDEKÉBEN?
Két fontos dolgot. Az egyik legfontosabb, hogy az ügyfelek a termoszta-

tikus radiátorszelepeket állítsák maximális nyitási helyzetbe. Ezzel tudják 
segíteni, hogy a rendszerben lévő levegő eltávozzon, vagyis, hogy ne le-
gyen „levegős a rendszer”. A fűtés beindulását követően a radiátorszelepe-
ket már a kívánt hőmérsékletnek megfelelő állásba kell fordítani. 

A másik nagyon fontos a próbafűtés kérése. Szeptember 15-étől a fű-
tés indításáig a lakóközösségek részére hőközponti körönként – igény 
esetén – egynapos próbafűtést tudunk biztosítani. Ennek várható költsé-
ge lakásmérettől függ, de nagyjából lakásonként 300 Ft. A MIHŐ minden 
évben javasolja a próbafűtést, mert a lakóközösség így időben észlelheti 
a lakóépületen belüli fűtési rendszer működési hiányosságait. A nyári idő-
szakban ugyanis a lakóépületek belső fűtési rendszerén szerelési, karban-
tartási munkák miatt leengedhetik a fűtővizet. E munkák során, de akár 
más miatt is, levegő kerülhet a rendszerbe, ami miatt fűtéskor nem me-
legszik fel rendesen a radiátor és csörgő hangot ad. Éppen ezért még a 
fűtés indítása előtt javasoljuk a próbafűtést, és ellenőriztetni a rendszer 
állapotát a társasház fűtésszerelőjével. Amennyiben a fűtésszerelő a bel-
ső fűtési rendszeren levegősödést tapasztal, azt megszünteti és elvégzi 

a légtelenítést. Mindez annak ismeretében még fontosabb, hogy egy hő-
központhoz több lakóépület is tartozik. Ha az azonos hőközponthoz tartozó 
társasházak közül akár csak egy nem végzi el megfelelően a légtelenítést, 
akkor a levegősödés a többi lakóépületnél is megjelenik, és fűtési problé-
mát okoz. Ezért szoktuk kihangsúlyozni a próbafűtés és vele együtt a lég-
telenítés fontosságát.

AMENNYIBEN A FŰTÉS INDÍTÁSAKOR VAGY UTÁNA PROBLÉMÁT ÉSZLEL  
AZ ÜGYFÉL, HOVÁ FORDULJON?

A lakóépületen belüli fűtési rendszer a lakóközösség tulajdona, ezért az 
épületen belüli fűtési berendezések üzemeltetése, karbantartása vagy 
korszerűsítése az ügyfél, illetve a lakóközösség feladata. Ennek ellenére 
fűtésindításkor az ügyfelek probléma esetén általában közvetlenül a MIHŐ 
Kft. műszaki ügyeletét hívják. Munkatársaink szívesen állnak rendelkezés-
re szakmai tanácsadással, azonban a lakóközösség tulajdonában lévő, 
épületen belüli fűtési rendszer légtelenítését és karbantartását a közös-
ség képviselője által megbízott karbantartó vagy szerződtetett szakcég 
végzi. Ezek elérhetőségéről a lakóközösség képviselője tud tájékoztatást 
nyújtani.

Hirdetés

Beszélgetés Fedor Vilmossal 
városról, kultúráról és új, váro-
si megbízatásáról.

– Kezdjük talán a végével, az-
zal, hogy újra feladatot vállalt 
Miskolc kulturális életének for-
málásában. A jövőben a polgár-
mester megbízottjaként dolgozik.

– A hír igaz, a kulturális szek-
tor képviselői előtt jelentette be 
az elmúlt héten Miskolc polgár-
mestere, Veres Pál. Persze a be-
jelentést sok beszélgetés előzte 
meg, ahol megismerhettem a 
város vezetőjének elképzelé-
seit. Tetszett az, amit szeretne. 
Azt kérte, segítsek abban, hogy 
Miskolc visszakerüljön Európa 
kulturális térképére. Elmond-
tam, miben és hogyan tudok 
segíteni. Beszélgetésünk hosz-
szú párbeszéddé alakult, ami-
nek a vége már egy kérdés lett. 
Időt kértem, mert nekem is vé-
gig kellett gondolnom azt, hogy 
miben és hogyan tudom segí-
teni a város vezetőit. Bevallom, 
megkérdeztem sok kulturális 
területen dolgozó ismerősömet, 
mit gondolnak erről. Támoga-
tásuk nélkül nem vállaltam vol-
na. A családom tagjai, a gyer-
mekeim és a párom féltenek, de 
megértették, hogy ez most fon-
tos nekem. Ebben a városban 
születtem, és aki ismer, tudja, 
hogy nekem Miskolc a világ kö-
zepe. Mindebből következik, 
hogy igent mondtam.

– Milyen lesz a kulturális „fel-
állás” a városházán, kikkel dolgo-
zik együtt?

– Elsősorban Varga Andrea 
alpolgármesterrel és Borkuti 
László kulturális tanácsnokkal. 
Hivatal, politika és szakma. Én 
az utóbbit képviselem.

– Lehet-e tudni a konkrét fe-
ladatait?

– Persze. Most a legfonto-
sabb feladatom a város kultu-
rális stratégiájának megalkotá-
sában való részvétel, a tíz évre 
szóló vízió összerakása, annak 
a folyamatnak a megtervezé-
se, hogy honnan hová akarunk 
jutni. Erről már korábban meg-
kezdtem az egyeztetéseket a vá-
ros kulturális intézményeinek 
vezetőivel, civilekkel, építészek-
kel, kultúrát támogatni akaró 
vállalkozókkal, amatőr művé-
szeti együttesek képviselőivel, 
olyan emberekkel, akik számá-
ra fontos a város kulturális telje-
sítménye, akik mögött tudás és 
tapasztalat van. Azt szeretném, 
ha úgy, mint annak idején, ami-
kor az Európa Kulturális Fő-
városa pályázatot készítettük, 
most is egy város összefogásá-
nak eredménye lenne a kultu-
rális megújulás. Részt veszek a 
turisztikai tervezésben, a város-
marketing formálásában, piaci 
rések kihasználásában és a vá-
ros újrapozícionálásában.

– Öntől hallottam úgy ta-
lán egy évvel ezelőtt, hogy 2023 

Miskolc és a nemzet kulturális 
értelemben kiemelkedő jelentő-
ségű éve lesz.

– Igen, ez is fontos része lesz 
a munkámnak. Ugyanis 2023-
ban 200 éves lesz a Miskolci 
Nemzeti Színház, ami a mai 

politikai határokon belül az 
első magyar nyelvű színjátszás 
otthona. Nyilván ez nemcsak a 
város, hanem a nemzet ünne-
pe. Ideidézek két véleményt. 
Az egyik 1923-ból Blaha 
Lujzától, korának kiemelkedő 

elismertségnek örvendő szí-
nészétől származik, aki Mis-
kolcról és a miskolciakról úgy 
beszélt, mint akik az első haj-
lékát adták a magyar színmű-
vészetnek. A másik a jelenlegi 
igazgató, Béres Attila szájából 

hangzott el az évzáró társula-
ti ülésen. Azt mondta, hogy a 
magyar színjátszás első temp-
lomáról méltó módon fogunk 
megemlékezni. Teljes közöt-
tünk az egyetértés.

Szintén abban az évben ün-
nepeljük az első magyar pop-
rock-fesztivál, a „magyar 
Woodstock” ötvenedik év-
fordulóját és hatvanéves lesz 
a vidék egyik legjobb szimfo-
nikus zenekara, ami szintén 
a miénk. Ennek az évnek az 
előkészítését már most ősszel 
megkezdjük.

– Ön tehát most szakmai fe-
ladatokat lát el a városházán.

– Azt hiszem annak ide-
jén, amikor alpolgármester 
voltam, akkor is a szakmai 
feladatok vonzottak. Most 
tényleg azt csinálhatom, amit 
leginkább szeretek. Persze a 
zene és az írás is megmarad.

– Ez azt is jelenti, hogy három 
népszerű kötete után újakra is 
számíthatnak az olvasók?

– Igen, lassan befejezem a Mis-
kolc legendái újabb kötetét, illetve 
felkértek a Magyar Állami Népi 
Együttes története különleges húsz 
évének megírására. Miután ze-
nészként részese voltam a táncház-
mozgalom létrejöttének, ennek a 
korszaknak a megírása megtisz-
teltetés. Persze mindezek csak ki-
egészítőmozaikok. Számomra a 
legnagyobb érték ma is, hogy dol-
gozhatok a szülővárosomért.

„NEKEM MISKOLC A VILÁG KÖZEPE” „NEKEM MISKOLC A VILÁG KÖZEPE” 

Fedor Vilmos: a kulturális megújulás összefogás eredménye legyen. Fotó: Mocsári László

Szombaton délután 5 órától 
egészen éjfélig ismét Avasi 
Kvaterka lesz a pincesoro-
kon, ahol a finom borok 
mellett most bográcsos 
ételekkel várják a kilátoga-
tókat.

Az Avas domboldalának 
patinás pincesorai és han-
gulatos utcái ismét kiváló 
helyszínei lesznek baráti ösz-
szejöveteleknek, a minőségi 
bor- és gasztronómiai élmé-
nyek megélésének és a helyi 
értékek felfedezésének.

A többségnek a bográcsos 
ételről egyből a gulyás jut 
eszébe, de itt most kifejezet-
ten nem az fog készülni, ha-
nem mindenféle más, ismert 
vagy kevésbé ismert bográ-
csos étel: az Avas „kapujában”, 
a Papszeren például töltött ká-
poszta rotyog majd, az Avasi 
Bortanyán borral készül majd 
a vadpörkölt, a Polgármester 

Pincében pedig pincepörköl-
tet kóstolhatunk. A Nádler 
Pincében slambuccal lepik 
meg a látogatókat, a kevésbé 
ismert tunkival pedig a Po-
roszkai Pincénél ismerkedhe-
tünk meg. A sor itt még nem 
ér véget: az Avasi Kvaterká-
zóban, a Latabár soron sokak 
kedvence, a paprikás krumpli 
készül majd bográcsban.

A kedvelt programmal egy 
időben rendezik a 17. Ci-
neFest Miskolci Nemzetkö-
zi Film fesztivált, amelynek 
rendszeres kísérőrendezvé-
nye az Avasi Kvaterka. Most 
a filmezés után várják a láto-
gatókat a hegyoldalba, hogy 
a közönség is megismerhesse 
az Avas gasztronómiai értéke-
it. A kihelyezett irányítótáb-
lák segítségével könnyen oda 
lehet majd találni egy kis bog-
rácsozásra és kvaterkázásra.

A rendezvény programjai 
ingyenesen látogathatók.

Bográcsozás az avasi Bográcsozás az avasi 
pincesorokonpincesorokon



A Jobbik előválasztási mi-
niszterelnök-jelöltje, Jakab 
Péter tartott lakossági fó-
rumot kedd délután a Szin-
va teraszon.

A teraszon a Jobbik akti
vistái aláírásokat gyűjtöttek, 
lufikat és táblákat osztottak. A 
fórum előtt a politikus rövid 
interjút is adott a Miskolc Te
levíziónak, amiben elmondta, 
az ellenzéki összefogás meg
született, közösen kínálnak 
jövőképet az országnak.

– A választóknak kell el
dönteniük, kinek a vezetésével 
történjen meg a valódi rend
szerváltás. Úgy vélem, nem 
óriás pla ká tokon kell üzenni a 
választóknak, hanem a szemük

be nézve, várva a kérdéseiket, és 
azokra nyílt, őszinte válaszokat 
kell adni. A tét nagy: ki legyen 
az a jelölt, aki jövőre kihívja és le 
is győzi Orbán Viktort. Én arra 
kérem a miskolciakat, hogy tá
mogassanak ebben a küzdelem
ben, hiszen a szülővárosomról 
van szó – nyilatkozta.

Jakab Péter bemutatta azt a 
három személyt is, akiket tá
mogat a megyei választóke
rületekben: Szilágyi Szabolcsot 
(Borsod I.), a DK színeiben in
duló Hegedűs Andreát (Borsod 
II.), valamint Hernádszent
andrás polgármesterét, Üveges 
Gábort (Borsod III.).

A fórumon a Jobbik elnö
ke főként a jelenlegi kormány 
intézkedéseit és 10 éves mű

ködését bírálta, sokszor hasz
nálva szarkazmust a retori
kájában. Kiemelte, a mostani 
ellenzék képes az összefogás
ra, így arra is, hogy megdönt
se a jelenlegi kormányhatal
mat. Úgy véli, új alapokra kell 
helyezni Magyarország po
litikáját. Felhívta a figyelmet 
az elszámoltatás fontosságá
ra, majd arról is beszélt, hogy 
ő miniszterként hogyan kép
zeli el a munkáját.

– Úgy vélem, nem a nép van 
a kormányért, hanem pont 
fordítva, a politikusok az em
berek beosztottjai. Oda kell 
figyelnünk arra, mit kérnek 
tőlünk. Ellenzéki összefogást 
akartak, amit a pártok veze
tői 2018ban nem valósítottak 
meg, mert mindenki a má
sodik legnagyobb erő akart 
lenni a Fidesz után. Most, az 
új vezetők megvalósították 
az összefogást, mert a szava
zóink ezt akarták, és mi az ő 
beosztottjaik vagyunk. Épp 
ezért arra kérek mindenkit, 
mint munkáltatóimat, hogy 
támogassanak, adjanak felha
talmazást, hogy az ellenzék 
miniszterelnökjelöltjeként 
kihívhassam és legyőzhessem 
Orbán Viktort – hangoztatta.

Nem mindenben értett egyet 
Csabalik Zsuzsanna, Simon 
Gábor és Szilágyi Szabolcs, 
abban viszont igen, hogy a vi-
tákon való részvétel minden 
képviselőjelölt kötelessége.

A magyar vitakultúra meg
újítása vagy még inkább újjá
élesztése – ez a fő célja annak 
az előválasztási vitasorozatnak, 
melyet a Tabumentes Egyesü
let és a Jövő TV szervezett 
meg. A programsorozat 15. 
állomásán, csütörtökön este a 
BorsodAbaújZemplén me
gyei egyes választókerület elő
választási képviselőjelöltjei, 
Csabalik Zsuzsanna, Simon 
Gábor és Szilágyi Szabolcs vi
táztak Miskolcon, a City Hotel 
nagytermében.

A beszélgetések elején sorso
lással választották ki a megszó
lalások sorrendjét, ezt követő
en a körülbelül másfél órás vita 
során a Juhász Bence egyesületi 
elnök, az est moderátora által 
megszabott témákban kellett a 
jelölteknek elmondani, eseten
ként ütköztetni véleményüket. 
A megszólalásokra előre meg
adott idő állt rendelkezésre.

Több témakör
A gazdaság, fenntarthatóság 

témakörben mindhárom jelölt 
arról beszélt, hogy a jelenlegi 
kormány elhibázott gazdaság
politikát folytat. Szilágyi Sza
bolcs szerint a Covidjárvány 
is bizonyította, hogy a gazdasá
gunk arányaiban túlságosan ki
tett a gépiparnak, ezen szerinte 
változtatni kell. Csabalik Zsu

zsanna a legnagyobb hibának 
azt nevezte, hogy az EUs pén
zeket nem jó célra fordítják, sze
rinte annak segítségével az okta
tást kellene rendbe tenni. Simon 
Gábor totális kudarcnak nevezte 
hazánk gazdasági fejlődését, sze
rinte sürgető az euró bevezetése, 
a legfontosabb viszont az önkor
mányzatok alapvető jogainak 
mielőbbi visszaadása.

Fontos téma volt még az 
infrastruktúra fejlesztése. Ab
ban mindhárman egyetértet
tek, hogy a térség úthálózata 
katasztrofális és fejlesztésekre, 
felújításokra van szükség. A 
P+R parkolók létesítését és a 
közösségi közlekedéstől elvont 
állami támogatás visszaadá
sát is sürgették, mint ahogyan 
a zöldebb, kötöttpályás közle
kedés fejlesztését és új kerék
párutak építését is.

Az oktatási rendszerrel kap
csolatban is markáns véleményt 
fogalmaztak meg. A képviselője
löltek szerint a kormányzat politi
kája miatt egyre romlik az oktatás 
színvonala. Megoldási javaslataik 
között volt többek között, hogy 
az oktatási intézményeket adják 
vissza az önkormányzatoknak, 
az alapítványokba kiszervezett 
egyetemeket pedig az államnak 
kell visszavennie. Mindezt azzal 
indokolták, hogy csak így bizto
sítható az oktatás autonómiájá
nak visszaadása.

A vita: alap
Mindannyian fontosnak tar

tották a jogállamiság visszaál
lítását és egy új alkotmány ki
dolgozását, előbbi módjáról 
viszont már megoszlottak a vé
lemények. Míg Szilágyi és Csa
balik arról beszélt, milyen lehe

tőségek volnának arra, hogyha 
ezt egyszerű többség mellett 
kell megtenni, Simon úgy fo
galmazott: egyáltalán nem le
hetetlen, és hinni kel abban, 
hogy 2022ben kétharmaddal 
győzhet az összefogott ellenzék.

Zárásként Juhász Bence azt 
kérdezte a három képviselő
jelölttől: kötelezővé tennéke 
a választásokon induló jelöl
teknek a vitát. Saját szavaival 
mindhárom vitázó azt fogal
mazta meg: alap erkölcsi nor
ma, hogyha valaki a választók 
bizalmát kéri, az leáll vitázni a 
többi jelölttel, de ez ne kötelező 
legyen, hanem mindenki érez
ze kötelességének azt, hogy 
ilyen fórumokon részt vegyen.

(A teljes vita megtekinthető a 
vonatkozó cikkünkben a minap.
hu-n).

Tajthy Ákos
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Szombaton megkezdődött a kilenc napon át tartó ellenzéki 
előválasztás első fordulója, 26-áig több helyszínen is leadhat-
ják a voksukat. Lássuk, hol és mettől meddig lehet szavazni.

B.-A.-Z. 01. sz. OEVK:
–  Miskolc, Centrum előtt, 

szept. 18-26. 8-18 h
–  Miskolc, Avas városköz-

pont, szept. 18-26. 8-18 h
–  Miskolc, Testvérvárosok 

útja a tapolcai elágazásnál 
(a Tapolca felé menő busz-
megálló mögött), szept. 18-
26. 8-18 h

–  Alsózsolca, Kossuth Lajos 
út 134. (Fortuna büfé előtt), 
szept. 18-19. 8-18 h

–  Arnót, Móricz Zsigmond 
utca 38. (Coop előtt), szept. 
22. (szerda) 8-18 h

–  Felsőzsolca, Kassai utca 9. 
(Pokol Csárda előtt), szept. 
23-24. (csütörtök-péntek) 
8-18 h

–  Sajókeresztúr, Rákóczi út 
72. (Coop előtt), szept. 25. 
(szombat) 12-18 h

–  Szirmabesenyő, Állomás 
utca 3. (Coop mellett), 
szept. 26. (vasárnap) 8-18 h

B.-A.-Z. 02. sz. OEVK:
–  Miskolc, Centrum előtt, 

szept.18-26. 8-18 h
–  Miskolc, diósgyőri városköz-

pont, szept.18-26. 8-18 h
–  Miskolc, Kiss tábornok utca 

és Bertalan utca sarka (pos-
ta környéke), szept.18-26. 
8-18 h

–  Sajóbábony, Erkel Ferenc 
utca 2. (CBA mellett), 
szept.18. (szombat) 8-18 h

–  Parasznya, Rákóczi Fe-
renc utca 42. (Gallya ABC), 
szept.19. (vasárnap) 12-18 h

–  Varbó, polgármesteri hivatal 
előtt, szept.26. (vasárnap) 12-
18 h

–  Radostyán, Kossuth Lajos 
utca és Ady Endre utca sar-
ka (Kossuth u.17-tel szem-
ben), szept.19. (vasárnap) 
8-11 h

–  Sajólászlófalva, Rákóczi Fe-
renc utca 1-3. (Coop előtt), 
szept.26. (vasárnap) 9-12 h

ELŐVÁLASZTÁS: ELŐVÁLASZTÁS: 
de hova, de mikor? de hova, de mikor? 

Előválasztási jelöltek egy asztalnálElőválasztási jelöltek egy asztalnál

FELHATALMAZÁST KÉRT  FELHATALMAZÁST KÉRT  
A MISKOLCIAKTÓL IS A MISKOLCIAKTÓL IS A hosszú ideje funkció nélkül 

álló épület újra „életre kelt”, 
szerszám-nagykereskedést 
nyitottak meg kedden az egy-
kori Vasas művházban.

A valahai Vasas Művelődési 
Ház sok miskolci számára fon
tos építmény, hiszen számos 
nagy rendezvénynek biztosí
tott terepet: munkahelyi bá
lok, szalagavatók és különböző 
koncertek miatt meghatározó 
a helyszín. Éppen ezért volt fáj
dalmas sokak számára, hogy 
az utóbbi években az épület 
állapota – lényegében funkció 
nélkül – egyre romlott.

Ennek most vége lehet, 
ugyanis egy üzlet, a Vasas Szer
számközpont megnyitásával 
újra élet tölti meg a „művház” 
tereit – az egykori rendezvény
terem például már raktár. A 
megnyitón Mokrai Mihály, a 
város gazdálkodási tanácsno
ka arra hívta fel a figyelmet, 
hogy egy közel negyedszázad
dal ezelőtt, családi vállalkozás
ként indult cég költözik be az 
épületbe. Emellett örömét fe
jezte ki, amiért újabb vállal
kozással fejlődik a város gaz
dasága, és „megmenekült” egy 
emblematikus épület.

Hegedűs Andrea, a Velünk 
a Város frakcióvezetőhe
lyettese, előválasztási képvi

selőjelölt felidézte, az egykori 
Vasas Művelődési Ház épüle
téből sugárzik a múlt, hiszen 
nagyon sok emlék társul hoz
zá. Úgy fogalmazott, hogy „az 
épületnek szerencséje van, 
mert gazdára talált, a tulajdo
nosa pedig meglátta a lelkét”.

Ezzel valószínűleg arra 
utalt a képviselő, amit Kocsák 
Gábor, a Vasas Szerszámköz
pontot működtető cég ügy
vezetőtulajdonosa részlete
zett. Nem engedik el teljesen 
a művház emlékét: archív ké
peket gyűjtenek össze egyko
ri fellépőkről, hírességekről, 
politikusokról, akik megláto
gatták a Vasast, ebből pedig 
egy emlékfalat állítanak össze. 
Emellett a jövőben új felirat 
kerül ki az épület homlokza

tára, ami tiszteletadásként a 
régi stílusát használja majd.

Technikai információkat 
is elárult portálunknak. Há
rom éve vette meg az épü
letet, amelynek most az alsó 
szintjére költözött be a szer
számnagykereskedés, az 
emeleten pedig irodarészt 
alakítottak ki. Többek között 
helyreállították a burkolato
kat, eltüntették a graffitiket, 
a tetőket pedig megjavították.

Hegedűs Andrea a héten 
azt is bejelentette, hogy va
sárnap, 16:30tól Miskolcon 
folytatja országjárását Dob-
rev Klára miniszterelnökje
lölt. A diósgyőri Szolgáltató 
Ház és az Ady Endre Művelő
dési Ház közötti téren mond 
beszédet.

A gazdasági élet színesedik, az épület megmenekül. Fotó: 
Parai Roland

Jakab Péter: a mostani ellenzék képes az összefogásra

Új funkciót kapott a VasasÚj funkciót kapott a Vasas

Mindannyian fontosnak tartották a jogállamiság visszaállítását. Fotó: Beregi László
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Önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. keres  
pályakezdő munkatársakat  

LAKATOS  
szakmára,  

a betanítást vállaljuk.

Tel.: +36 20 488 6007

Önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. keres  
pályakezdő munkatársakat  

ESZTERGÁLYOS, KÖSZÖRŰS  
szakmára,  

a betanítást vállaljuk.

Tel.: +36 20 488 6007

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki  
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

l titkárnő l üzemi adminisztrátor  
l vevőszolgálati munkatárs l betanított gépkezelő  

l targoncavezető l termelési munkatárs
Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését, kérjük, jelezze nekünk,  

felvesszük Önnel a kapcsolatot.Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

www.myhrteam.hu
Elérhetőségeink: +36 46 612 212, jelentkezes@myhrteam.hu,  

3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.

A Spinto Hungária Kft. a következő munkakörbe keres munkatársat:

CNC ESZTERGÁLYOS
Feladatok:

•  hagyományos és CNC eszterga  
forgácsológépek kezelése,  
beállítása, programozása 

•  szerszámok, technológiák  
kiválasztása

• legyártott termékek ellenőrzése
•  rábízott gépek állapotának  

megóvása

Elvárások:
• releváns szakirányú végzettség
• többműszakos munkarend vállalása
• műszakirajz-ismeret

• mérőeszközök ismerete
•  pontosság, precizitás; önálló  

munkavégzés

Előny:
•  szerszámgyártásban szerzett  tapasztalat
• tapasztalat hasonló munkaterületen
• MS Office-ismeretek

Amit kínálunk:
•  dinamikusan fejlődő és folyamato-

san bővülő vállalati környezet
• high-tech környezet
• jó hangulatú, proaktív csapat

Amennyiben érdeklődik a lehetőség 
iránt, kérjük fényképes  

önéletrajzát juttassa el hozzánk.

E-mail-cím: jelentkezes@spinto-tdm.com

A Tiszaújváros Transz Kft.
miskolci telephelyére

az alábbi  
munkakörökbe

keres kollégákat:

Az alábbi elérhetőségek
egyikén várjuk jelentkezésüket:

Eszlári Tímea
06-30/259-8027

timea.eszlari@tiszaujvarostransz.hu

•  gépkezelő (kombigép,  
forgókotró gép)

•  sofőr („C”+”E” kategóriás 
jogosítvány szükséges)

•  nehézgép- és teher- 
gépkocsi-szerelő

A tizedik alkalommal meg-
rendezett Tudományfeszti-
vál idén Miskolcra költözött, 
ahol a korábbiaknál grandió-
zusabb keretek között igyek-
szik megfogni a diákokat.

A szervezők úgy igyekeztek 
pályaválasztási alternatívá-
kat kínálni, hogy a különbö-
ző szakmák gyakorlati oldalát 
mutatták be a Tudomány és 
Technika Házában és az előtte 
lévő téren. Robotok, drónok, 
látványos kísérletek – első-
sorban az általános és közép-
iskolás korosztály fantáziáját 
igyekeztek megragadni. Elő-
zetesen sikerült is felkelteni 
az érdeklődésüket, mert több 

mint 1700-an regisztráltak a 
programra.

Az út a legtöbbjük előtt nyi-
tott – akár a robotika felé is 
–, és több tudományos opció 
közül választhatnak, amik-

ből jó párat fel is villantott a 
fesztivál. Mások mellett erre 
kínált lehetőségeket a Miskol-
ci Egyetem, a Miskolci Szak-
képzési Centrum és a Mathias 
Corvinus Collegium is.

Tudományfesztivál MiskoclonTudományfesztivál Miskoclon



Új arculattal, megújult ked-
vezményekkel és vadonatúj 
kommunikációs kampánnyal 
jelentkezik a Miskolc Pass 
Classic, a kizárólag miskolci-
ak számára elérhető kedvez-
ménykártya. Az ősszel induló 
kampány miskolciaknak szól 
miskolciakról.

Egy kártya, számos ked-
vezmény, amellyel nemcsak 
pénzt takaríthatunk meg, ha-
nem felejthetetlen élményeket 
is szerezhetünk egész évben. A 
Miskolc Pass Classic Miskolc 
hivatalos városkártyája im-
már ötödik éve. A környezet-
tudatos smart QR-technológi-
án alapuló kedvezménykártya 
miskolci lakcímkártyával vált-
ható ki, tulajdonosa pedig egy 
éven keresztül élvezheti annak 
előnyeit, hiszen közel 40 szol-
gáltatónál érvényesítheti a ked-
vezményeket.

„Úgy gondoltuk, hogy 5 év 
után megérett a kártya a meg-
újulásra, amely külső-belső 
megújulást jelent” – mond-
ta Orosz Eszter, a Miskolc 
Pass kártyacsaládot kibocsátó 
MID MAR Miskolci Idegen-
forgalmi Marketing Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezető-
je. „Új vendéglátóhelyek, új 

attrakciók nyíltak a városban, 
amelyek közül jó páran part-
nerünkké váltak, és az ő ked-
vezményeik is elérhetőek a 
miskolciak számára a Miskolc 
Pass Classic kártyán keresz-
tül. Ezért szerettünk volna új 
lendületet adni a kártyának, 
hiszen lényegében a miskol-
ciak közötti kapcsolatokat 
erősíthetjük ezzel is – szol-
gáltatók és lakosok közöt-
ti kapcsolatot, nem mellesleg 
jelentős megtakarítási lehető-
séggel” – tette hozzá.

A partnerszervezetek te-
kintetében többek között ét-
termek, szállodák, kávézók, 
kulturális és rekreációs intéz-
mények, fürdők szerepelnek, 
ahol 10-20-30 százalékos ked-
vezménnyel vehetők igénybe a 
felkínált szolgáltatások. A tel-
jesség igénye nélkül az Ellip-
sum Élmény- és Strandfürdő 
30 százalékos belépőjegy-ked-
vezményt biztosít, a Miskol-
ci Nemzeti Színház színre 
vitt előadásai 10 százalékos 
jegyvásárlási kedvezmény-
nyel tekinthetők meg, a Mis-
kolci Állatkert és Kultúrpark 
10 százalékos kedvezményes 
jegyvásárlást biztosít a kár-
tya tulajdonosainak, az MVK 
Zrt.-nél pedig szintén 10 szá-

zalék kedvezménnyel váltható 
ki a havi bérlet.

A kártya megújulása nem-
csak az elfogadóhelyek bővü-
lését jelenti, hanem a vizuális 
frissítést is, és a tervek szerint 
a közeljövőben digitális for-
mában is elérhetővé válik. A 
megújulást kommunikációs 
kampány kíséri. A kampány 

kisfilmjében ismerős arcokkal 
találkozhatnak az érdeklődők, 
és egyúttal az elfogadóhelyek-
ből is ízelítőt kapnak.

A kiállítástól kezdődően egy 
évig használhatják a Miskolc 
Pass Classic kártya tulajdono-
sai, majd megújítva tovább is 
élvezhetőek a kártya nyújtot-
ta kedvezményes szolgáltatá-

sok. Éves díja 1990 forint. Az 
igénylőknek nincs más dolguk, 
mint felkeresni a Tourinform 
Miskolc Irodát a Széchenyi 16. 
szám alatt, vagy az MVK bér-
letpénztárainak valamelyikét, 
és a miskolci lakcímkártya fel-
mutatásával megvásárolni az 
egy évre jogosító, megannyi 
kedvezményt nyújtó kártyát.

A Miskolc Pass Classic kár-
tya igényléséről, megújításáról 
és a kedvezményt nyújtó szol-
gáltatókról bővebb információ 
a www.miskolcpass.com/mis-
kolciaknak oldalon találha-
tó. Készült egy kampányfilm 
is, ami pedig a Hello Miskolc 
Facebook-oldalán tekinthető 
meg.
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Horváth Gyula nyolc éve 
dolgozik a vasgyári baptista 
iskolában, ahova ő maga is 
járt még a hetvenes években. 
„Az isteni elhivatásomat sze-
retném sokkal komolyabban 
venni. Életem kiteljesedését 
ebben látom” – mondta.

Jelenlegi állásában szeret-
ne többet tenni a gyerekekért. 
„Ahol Isten növesztett, ott lehet-
ne sok gyümölcsöt hozni” – vall-
ja Horváth Gyula. Miskolcon, 
szegény roma családba született 
1970-ben, szülei hamar elváltak, 
ezzel édesanyjának még nehe-
zebb lett az élete, de helytállásá-
val jó példát mutatott mindkét 
gyermekének. – Nem nyomo-
rogtunk, de egyértelműen sze-
gények voltunk. A kettő között 
azonban van különbség. Nincs 
miért nem felvállalni roma szár-
mazásomat – mondta.

Két általános iskolába járt, 
egyik közülük jelenlegi mun-
kahelye, mai nevén a Nyitott 
Ajtó Baptista Általános Iskola 
és Óvoda. Az intézmény tör-
ténete szerint a 70-es évektől 
csökkent a tanulólétszám, ami 
majd csak 1980-tól nő újra a 
komlóstetői bérházi lakások 
átadása után. Az elöregedett 
gyári lakótelepen a megürese-
dett gyártelepi lakásokba sok-
gyerekes roma családok és vi-
déki lumpenelemek költöznek.

– Most van olyan kollégám, 
aki annak idején még tanított 
engem. Általános iskoláim után 
az Eötvösbe jártam, ahol szak-
munkásképző lévén szakmát 
tanultam, de nem érettségiz-
tem. Ezt a vizsgát később tettem 

le esti képzésben. Jövőre pedig 
tervezem beadni a jelentkezé-
semet baptista teológiára – ava-
tott be terveibe, majd elmond-
ta, szerinte akkor van fejlődés 
istenhitében, ha mindig azon 
iparkodik, hogy jobb legyen. – 
Ehhez azonban szükségem van 
az Úr segítségére. Keresztény 
hitben próbálom élni az élete-
met, Isten nem ok nélkül intéz-
te úgy, hogy ebben az iskolában 
foglalkozzam gyerekekkel.

Út idáig
Nagyon fiatalon kezdett 

sportolni. Már óvodában meg-
ismerkedett a birkózással, amit 
tizennégy éves koráig űzött 
Rusznyák József edző szárnyai 
alatt. Később azonban kipróbált 
egy másik sportágat: súlyemelő 
lett Soltész Lászlónál, majd Ju-
hász Istvánnál, a birkózás azon-
ban megmaradt szerelemnek. 
– A sport szeretetét fiamnak 
adtam át, aki most tizenkilenc 
éves és korosztályos válogatott 
birkózó, többszörös magyar 
bajnok, diákolimpián is nyert, 
ma Budapesten él. Huszon-
négy éves lányom is a fővárosba 
költözött, ő zenél. Feleségem-
mel igazi társasági emberek 
vagyunk, szeretünk közösség-
be járni, sok barátunk van – 
mondta, majd hozzátette, sze-
rencsésnek tartja magát, mert a 
munkája a hobbija is.

Jelenlegi állása előtt dolgo-
zott egyesületi edzőként, lo-
gisztikai területen, majd épí-
tési vállalkozóként. A vasgyári 
iskolában most csaknem húsz 
gyermeket edz. – Az erős mag 
mintegy tizenhét fő, de vol-

tunk már huszonheten is, saj-
nos sokan lemorzsolódnak. 
Nyári szünetekben is szoktam 
találkozni a lyukósi roma gye-
rekekkel az iskolában. Mivel ők 
bérlet hiányában nem tudnak 
eljutni idáig, én megyek el ér-
tük a fenntartó buszával. Min-
denkivel előre megbeszéljük, 
mikor legyen a buszmegálló-
ban, ahol felveszem őket, majd 
edzés végén vissza is viszem. 
Szeretek a gyerekekkel foglal-
kozni – mondta.

A sport előnyei
A sport alapvetően fegye-

lemre nevel a szakemberek 
szerint. Horváth Gyula azt 
mondja, emellett szorgalom-
ra, kitartásra, állhatatosságra 
és rendszerben gondolkozásra 
is sarkall. – Sok tanítványom 

magatartászavaros volt, akik 
a sport hatására magukra ta-
láltak. Nem feltétlenül roma 
kérdés, hanem inkább a gye-
rekekre jellemző, hogy aka-
ratgyengék. Ebben is segít ne-
kik a rendszeres testmozgás. 
Tudom, hogy nem lesz mind-
egyikükből bajnok, de a birkó-
záson mint eszközön keresztül 
olyan értékrendet próbálok át-
adni nekik, ami kamatoztatha-
tó majd az életükben – mond-
ta az edző, aki az utóbbi nyolc 
év alatt sok sikert ért el. – Van 
diákolimpiai bajnokunk, egy 
serdülő világbajnok (iskolák 
közötti versenyen) III. helye-
zettünk, továbbá ketten kor-
osztályos válogatottként nem-
zetközi porondra is kiléptek.

Horváth Gyula legutóbb 
Szentesen volt növendékeivel 

egy regionális versenyen, ahol, 
mint mondta, a gyerekek meg-
tapasztalhatták, hogy van egy 
másik, egy szebb világ is, mint 
amiben ők élnek. – Óriási él-
mény volt nekik hotelszobát 
kipróbálni. Sokan kértek se-
gítséget a fürdőszobában, hogy 
például hogyan kell megnyitni 
a zuhanyt. A sport tehát beszű-
kült életvitelükből ajtót nyit a 
lehetőségek földjére – fogal-
mazott a birkózóedző, akinek 
fontos, hogy a bajnokság előtt 
kipihenjék magukat a gyere-
kek, hiszen sokszor nem idejé-
ben fekszenek le aludni.

A filmről
Az iskola 2011. szept. 1-jé-

től lett újra önálló intézmény, 
addig a Komlóstetői Általá-
nos Iskola tagintézményeként 

működött. Az itt lévő Tégla-
gyári Baptista Sportegyesület 
növendékei számos kupát hoz-
tak el országos és nemzetközi 
bajnokságokról. Két diák is el-
nyerte a Miskolc Kiváló Spor-
tolója címet 2018-ban.

Az Aranycipellő című do-
kumentumfilm tehát egy hal-
mozottan hátrányos helyzetű 
iskola diákjairól szól, akiknek 
egy birkózóedző naponta tart 
edzéseket, versenyekre viszi 
őket, és a családokat is bevonva 
igyekszik esélyt adni, motivál-
ni a gyerekeket a további mun-
kához, az életben való előbbre 
jutáshoz. – A film nem rólam 
szól, hanem a tanítványaimról, 
valamint erről a közösségről, 
és ezt így tartom jónak – hang-
súlyozta Horváth Gyula.

Répássy Olívia

„Istenben szeretnék erősödni”„Istenben szeretnék erősödni”

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Szeptember 20., hétfő: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 09:50 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés, 18:25 Mis-
kolci Napló (közéleti magazin), 
19:00 Híradó ism., 19:15 Idő-
járás-jelentés, 19:20 Honvéd7 
(honvédelmi magazin), 19:35  
Üzleti negyed, 20:00 Híradó 
ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 
20:25 A kamerás emberek, 21:30 
Képújság

Szeptember 21., kedd: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 09:20 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés, 18:25 Sport-
percek, 19:00 Híradó ism., 
19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Egy 
nap a világ – Madeira, 20:00 Hír-
adó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 
20:25 Az utolsó hazatérés, 21:30 
Képújság

Szeptember 22., szerda: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 09:20 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés, 18:25 Basz-
szuskulcs, 19:00 Híradó ism., 
19:15 Időjárás-jelentés ism., 
19:25 Egészségpercek ism., 
20:00 Híradó ism., 20:15 Időjá-
rás-jelentés, 20:25 Egy év a mé-
hesben, 21:00 Képújság

Szeptember 23., csütörtök: 
06:00 Az előző esti adás ismét-
lése, 10:00 Képújság, 18:00 Hír-
adó, 18:15 Időjárás-jelentés, 

18:25 Promen-
ád (kulturális ma-
gazin), 19:00 Hír-
adó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 
19:25 Acéllábos ism., 20:00 
Híradó ism., 20:15 Időjárás-je-
lentés, 20:25 Könnyű leckék, do-
kumentumfilm, 21:40 Képújság

Szeptember 24., péntek: 06:00 
Az előző esti adás ismétlése, 
10:00 Képújság, 18:00 Híradó, 
18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 
Gazdasági navigátor, 19:00 
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelen-
tés, 19:25 Suhanj Velem! ism., 
20:00 Híradó ism, 20:15 Időjá-
rás jelentés, 20:25 Nem felejtünk, 
22:25 Képújság

Szeptember 25., szombat: 07:00 
Az előző esti adás ismétlése, 
11:00 Képújság, 18:00 Krónika 
(heti hírösszefoglaló), 18:25 Mis-
kolci Napló ism., 19:00 Krónika 
ism., 19:25 Basszuskulcs ism., 
20:00 Krónika ism., 20:25 Neve 
is van, Budapest – 2. rész, 22:00 
Képújság

Szeptember 26., vasárnap: 07:00 
Az előző esti adás ismétlése, 11:20 
Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00 
Krónika, 18:25 Promenád (kul-
turális magazin) ism., 19:00 Kró-
nika ism., 19:25 Gazdasági na-
vigátor ism., 20:00 Krónika 
ism., 20:25 A szenátor fodrásza, 
21:30 Képújság

Sok tanítványa magára talált a sport hatására a szakember szerint. Fotó: Parai Roland

Szívélyes, barátságos ünnepi 
hangulat a kapitányság nagy-
termében. Éppen valamire em-
lékezünk. Egyenruhások s civi-
lek vegyes összevisszaságban. 
Jakubik Laci, a fotósunk, figyel-
meztetést kap, a napszemüvege-
seket ne fényképezze. A drapéri-
ás asztalnál egy csíkos nadrágos 
tábornok és több főtiszt fogja 
közre az önkéntes rendőrök el-
nökét. Az elismerések kiosztása 
katonás. Majd állva majszoljuk 
el a bükkvidéki sajtos-tormás 
sonkatekercseket és a szikkadt 
zsemlés szendvicseket.

A főkapitány konspirál, fél-
rehívja a helyi médiumok ve-
zetőit és átadja nekik az önkén-
tes rend őri igazolványaikat. A 
két lap főszerkesztője és a rádió 
igazgatója meglepődik, de eszük 
ágába se jut visszautasítani a 
megtiszteltetést. Kapnak hoz-
zá egy-egy jelvényt és egy ziher-
ejsztűvel állítható méretű, kék 
karszalagot. Akkor, talán elő-
ször és utoljára, mindannyian 
felpróbálják, a jelvényeket egy-
másnak tűzik ki, és belelesnek a 
műanyagtokos igazolványaikba 
is. Ismerősek a fotók, megegyez-
nek a személyi igazolványuk-
ban lévőkkel.

Tanúja vagyok az események-
nek, hiszen társadalmi munká-

ban szerkesztem az önkéntes 
rendőrök havi lapját. Így azt is 
tudom, hogy a főnökök közül 
az egyik másnap egy újabb rek-
vizitumot kér a főkapitánytól. 
Megtelefonálja, hogy egy olyan 
rendőri tárcsa is elkelne a ko-
csijába. Ott őrizné a kardán-
bokszban az újdonsült igazol-
ványával. Gézának, a titkárság 
vezetőjének nemcsak van hu-
mora, de még alkalmazza is. 
Másnap egy játékbolti változat-
tal lepi meg a negyedik emeleten 
székelő igazgatót.

Kozma László alezredes, Laci 
nem csak a környékbeli körzeti 
megbízottak parancsnoka, ő ko-
ordinálja az önkéntes rendőrök 
csoportjait. Joviális figura, nem 
egy szögletes gondolkodású tá-
nyérsapkás, számára a szolgá-
lati beosztás csupán egy vasúti 
menetrend, ehhez képest tud-
juk, mennyit késünk. Fontos 
a naplóvezetés, de nem zavar-
ja, ha karácsony előtt pótoljuk 
az egész esztendei bejegyzést. 
Toleráns a dísz pintyekkel, az 
olyanokkal, akiket merő udva-
riasságból a főnökök soroznak 
be. Egyébként is már a nyolcva-
nas évek naptárjait lapozzuk. 
Az önkéntes rendőrségi tagság 
semmi előnyökkel nem jár, nem 
pontozzák a lakás- és telefon-

igényléseknél se. Az intézkedé-
seknél a rendőrök meg tesznek 
rá, úgy nézik le őket, mint a 
buzgómócsingokat.

A faluhelyi szolgálat viszont 
komoly kihívás. Vidéken min-
denki tudja, ki a körzeti megbí-
zott hadsegédje. Ott pironkodva 
is, de csak fel kell húzni a kar-
szalagot, és a jelvényt se lehet 
a zakó gallérja alá tűzni. Mint 
szerkesztő sokat beszélgetek a 
segédrendőrökkel. Kerülik az 
önkéntes jelzőt, s mindannyi-
uknak küldetéstudata van. Bár 
időnként elszólják magukat, 
úgy hamiskásan megjegyzik, ha 
szolgálat van, máris konyhakész 
az alibijük az éjszakai kimara-
dásra. Persze panaszkodnak is, 
egyikőjük elmondja, a körzeti 
megbízott mindig a kutyáját te-
szi a Pannónia motorjának az 
oldalkocsijába. Neki vagy há-
tul kell ülnie, vagy a szájkosaras 
négylábúval kell szorongania. 
Sokáig fontolgatom, hogy a kö-
vetkező lapszámban ezen csám-
csogjak, de a velem született, 
tartósított cenzúra észhez térit.

Pontosan 1988 novembe-
rében intézkedés közben éle-
tét veszti egy miskolci önkéntes 
rendőr az Avas-déli lakótelepen 
lévő ABC áruház előtt. A bol-
ti lopáson ért bűnöző kétszer 

is tarkón vágja az eladók segít-
ségére siető önkéntest, aki esés 
közben a homlokát a járdába 
üti és a kórházba szállítás köz-
ben belehal a sérüléseibe. Em-
lékezetem szerint talán ő az 
egyetlen, akit posztumusz tiszt-
helyettessé léptetnek elő, majd 
emléktáblán örökítik meg a ne-
vét a kapitányság földszinti elő-
terében.

Éppen harminc éve, hogy az 
önkéntes rendőrség létét hagy-
ják elenyészni, mondván, túl-
tengett benne az átkos idők 
szelleme, s kell egy kis idő, hogy 
a maga után hagyott űrt a pol-
gárőrség átvegye. Miskolcon az 
éppen akkor nyugalomba vo-
nuló Kozma alezredes viszi to-
vább a mozgalmat. Mintha mi 
sem történt volna. Utána ne-
gyedszázadig a hivatásos ál-
lományú Szakos István áll az 
avasi polgárőrség élén. Pista 
most néhány nap múlva lesz 
nyolcvanesztendős, - ki, ha nem 
ő - megírhatná: rendőrként, ön-
kéntesként, polgárőrként töb-
bet érdemelnének annál, mint 
amennyi most jut nekik.

Ő maga sosem sopánkodott 
ezen, vallja, mondja, ha újra-
kezdhetné se tenne mást, mint 
amit idáig vállalt.

Szántó István

Jegyzet

POLGÁRŐRNEK LENNI JÓ…POLGÁRŐRNEK LENNI JÓ…
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Kétgólos hátrányból egyenlí-
tett Győrben a DVTK, mely 
a hétközi, gólzáporos keleti 
rangadót 4–2-re nyerte meg.

Vasárnap az ETO-hoz utazott 
az NB II 7. fordulójában a di-
ósgyőri labdarúgócsapat. A pi-
ros-fehérek mindkét félidő ele-
jén „bealudtak”: már a második 
percben megszerezte a vezetést 
a házigazda. Győri szögletet kö-
vetően Szűcs Kornél fejelte saját 
kapuja felé a labdát, mely Polgár 
Kristóf testén megpattant, így 
került az Póser Dániel hálójába.

A fordulás után ismét egy 
perc elteltével találtak be a 
zöld-fehérek, a volt diósgyőri 
Óvári Zsolt (mellette még négy 
ex-DVTK-s lépett pályára a 
hazaiaknál) használta ki Eper-
jesi Gábor tétovázását.

A félidő derekán, hét per-
cen belül előbb Molnár Gábor 
egy szögletet követően, majd 
Könyves Norbert előbbi beadá-
sát a kapuba bólintva talált be, 
ezzel egyenlítettek a piros-fe-
hérek. Az eredmény már nem 
változott, így egy pontot vihet-
tek haza Molnárék.

– Szerintem ez egy pontvesz-
tés volt, nagyon rosszul kezdtük 
a meccset. Jól játszottunk, meg-
voltak a helyzeteink, de azokat 
nem használtuk ki. Be kell lőni a 
lehetőségeket, másképp nem le-
szünk eredményesek. Az egyenlí-
tés után volt húsz percünk meg-
szerezni a győzelmet, ez nem 

sikerült, amit nagyon bánok, 
mert sokat tettünk érte. Szerdán 
három pontot kell szereznünk – 
mondta a szépítő gól szerzője.

Szerdán a „legnagyobb rang-
adó”, a listavezető Nyíregyháza 
Spartacus elleni várt a miskolci-
akra hazai pályán – hét év szü-
net után találkozott egymással 
Borsodban a két gárda. Míg az 
ETO Parkban a DVTK szerzett 
öngólt a második percben, most 
mellettük állt a szerencse: Jánvá-
ri Gábor talált be Bokros Szilárd 
beadásából a saját kapujába két 
minutum elteltével. Negyedórán 
belül érkezett a válasz: Zamostny 
Balázs fejelt zavartalanul Póser 

Dániel kapujába, de a félidő vége 
előtt újra vezetést szerzett a hazai 
együttes Hornyák Marcell szen-
zációs ollózásával.

A fordulás után ismét egali-
zált a Szpari a csereként beállt 
Szabó Bálint révén, de Molnár 
Gábor előbb kiosztott egy gól-
passzt Könyves Norbertnek (a 
csatárnak ez volt az ötödik gól-
ja hatodik mérkőzésén), majd 
maga talált be félollózós moz-
dulattal, szinte lemásolva a ta-
valy augusztusban az MTK el-
len szerzett gólját. Így végül 
magabiztosan nyert a Diós-
győr, mely győzelmével az ötö-
dik helyre lépett fel a tabellán.

– Több szempontból is rendkí-
vül fontos találkozót játszottunk. 
Egyrészt a presztízs miatt, tudjuk, 
mit jelent ez a párosítás a szurko-
lóknak, a csapatnak, a klubnak és 
a városnak. Azért is mindenkép-
pen szerettük volna megnyerni a 
találkozót, hogy ne maradjunk le 
a többiektől. Sajnos két riválisunk 
is 1–0-ra behúzta a saját meccsét, 
de tartjuk a lépést velük – értékelt 
Kondás Elemér.

Szombaton 18 órakor a má-
sodosztályban a hetedik helyen 
álló Szentlőrinc ellen játszik a 
diósgyőri stadionban a DVTK 
a Magyar Kupa 3. fordulójában.

Soós P.

A tokiói nyári olimpián 
hazánkat képviselő Parti 
András győzelmét hozta a 
vasárnap rendezett hegyi-
kerékpáros Magyar Ku-
pa-futam Komlóstetőn.

A legnépszerűbb he-
gyikerékpáros szakág, az 
olimpiai Cross Country 
erőpróbája nemzetközi világ-
ranglista-pontszerző viadal is 
volt egyben, így szinte a teljes 
hazai élmezőny rajthoz állt az 
elmúlt évhez képest megvál-
toztatott nyomvonalú pályán.

Mivel a megmérettetésen 
a szakág hazai legjobbjai is 
rajthoz álltak, így különösen 
értékesek a bükkszentkeresz-
ti klub és a DVTK köteléké-
be tartozó juniorok által elért 
kategóriagyőzelmek, érmek.

A férfi elitversenyen a nyá-
ri tokiói olimpián is szereplő 
Parti András rajt-cél győzel-
met aratott.

– Alapvetően minden a ter-
veim szerint alakult. Egy kis 
szerencsém is volt, mert akik-
kel az első helyért küzdöttem, 
maratonon vettek részt előző 
nap. A pálya kedvemre való 
volt, hosszú emelkedővel, ami 
nem extrém technikát igénylő, 
de mégis élvezetes – mondta a 
Trek Team kerékpárosa, majd 
beavatott olimpiai tapasztala-
taiba is. – A szervezők annyi-
ra durva pályát raktak össze, 
hogy nehéz volt nem hibázni. 
Egyszer én is a földre kerültem. 
Ami nehézség volt még, hogy 
rendkívül magas hőérzetünk 
volt a páratartalom miatt. El-
mondhatom, hogy mostanra 
lement rólam a nagy  stressz. 
Ahhoz képest már minden 
versenyt kisebbnek él meg az 
ember, minden nyugisabb, at-
tól függetlenül is, hogy több 
helyre hívnak, több kötelezett-
ségem van vinni a sportág hír-
nevét, de ezt én szeretem.

Szép góloknak örülhettek a piros-fehérek. Fotó: dvtk.eu

GYŐZELEM AZ ŐSI RIVÁLIS ELLENGYŐZELEM AZ ŐSI RIVÁLIS ELLEN
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Hirdetés

A múzeumlátogatás minőségének emelése céljából idén tavasszal indult útjára a Herman 
Ottó Múzeum bővítését célzó kivitelezés. Jelenleg a múzeum mögötti új kiállítási épület 
munkálatai folynak. Több, mint 50%-a elkészült az új épületszárny vasbeton szerkeze-
tének, elkezdődtek a vázkitöltő falak falazási munkái. Befejezés előtt áll az épület körüli 
csapadékvízszivárgó-rendszer kiépítése, továbbá az épületen belüli alapközművek veze-
tékei elhelyezésre kerültek. Összeépítésre került a meglévő melléképület és az új épü-
letszárny. A meglévő raktárépület alapmegerősítési és zárófödémszerkezeti kivitelezési 
munkái befejeződtek. A múzeum működése továbbra is zavartalan, az építkezés nem 
befolyásolja a meglévő kiállítóterek látogatását.
A fejlesztés várhatóan 2022 tavaszára készül el, amely eredmé-
nyeként egy XXI. századi élménytér jön létre, valamint 
bővülnek a múzeum program- és kiállításszervezési 
lehetőségei. A cél a képtár bővítése, hosszú távon 
pedig a látogatószám növekedése.

KEZD FORMÁT ÖLTENI  KEZD FORMÁT ÖLTENI  
AZ ÚJ KIÁLLÍTÁSI ÉPÜLET AZ ÚJ KIÁLLÍTÁSI ÉPÜLET 

A TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00003 azonosító számú 
„Herman Ottó Múzeum bővítése és környezetének 
fejlesztése” című projekt 100%-os mértékben az 
Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg.
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APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink! Adják fel 
apróhirdetésüket kedvezményes 
áron a Miskolci Naplóban hétköz-
nap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu

MISKOLCI ELADÓ INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás  
útján történő értékesítésre meghirdeti 2021. október 8-ai  

benyújtási határidővel az alábbi ingatlant:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

3525 Miskolc,  
Hunyadi János utca 46.
75 hrsz. (kivett lakóház, 

udvar és gazdasági épület 
3 db)

telek: 1910 m2

épület: 342 m2 25 400 000

Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon, valamint a 

+36705205132-es telefonszámon kérhető. Felhívjuk a pályázók figyelmét, 
hogy a kiíró a felhívást a benyújtási határidőig visszavonhatja, ezt 

követően annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás útján 

történő értékesítésre meghirdeti 2021. október 1-jei  
beadási határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Szabó Károly utca
42376/6 hrsz.

(beépítetlen terület)
973 m2 12 700 000

Szabó Károly utca
42372/1 hrsz.

(beépítetlen terület)
561 m2 7 300 000

Szabó Károly utca
42372/2 hrsz.

(beépítetlen terület)
427 m2 5 600 000

Szabó Károly utca
42376/5 hrsz.

(beépítetlen terület)
603 m2 7 900 000

Balassa u. 40.
5139 hrsz.

(lakóház, udvar)

telek: 452 m2

lakóház: 261 m2 20 600 000

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon, valamint 

a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető. 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési eljárást 

annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

Apróhirdetés
PINGYOMON 911 m2-es hét-
végi telek eladó: 30 m2-es 
pince, bevezetett villany van. 
Érdeklődni lehet: 06-70/543-
1914.

Gondozónőt keresek moz-
gáskorlátozott nő mellé 
életvitele segítésére kéthetes 
váltással. Szakképesítés nem 
feltétel, nyugdíjas is lehet. 06 
20/213-3467.

Miskolcon, a Dózsa György 
úton 44 m2-es üzlethelyi-
ség hosszútávra kiadó. Bérle-
ti díj: 150 000 Ft/hó. Érd.: 06-
30/243-5166.

Tetőfedő, bádogos és ács-
munkát vállalunk A-től Z-ig. 
Érdeklődni: 30/760-5814.

Fájdalommentes Arteriograph  
érdiagnosztika Miskolcon

a Pátria Üzletházban lévő 
Alma Gyógyszertárban

szerdánként 8-12 óra között! 

NE AKKOR TUDJA MEG, HOGY VESZÉLYBEN VAN, HA MÁR KÉSŐ!

Előjegyzés telefonon:  
46/400-225, 20/256-4222 A vizsgálat ára 12 000 FtA vizsgálat ára 12 000 Ft

Az akció érvényes: 2021. 09. 18-tól 2021. 09. 24-ig 
Műanyag mécses, 59 Ft/db 69 Ft 59 Ft
Selyemszálas szegfű, 99 Ft/szál 149 Ft 99 Ft
Star kéztörlő, két tekercs, 84,5 Ft/tekercs 219 Ft 169 Ft
Active mosogató, 1 l 469 Ft 419 Ft
Mécses, üveg (LA413), 449 Ft/db 549 Ft 449 Ft
Cif folyékony súroló, 500 ml, 938 Ft/l 569 Ft 469 Ft
Ajax általános tisztítószer, 1 l (többféle illat)   599 Ft 499 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1372,5 Ft/l 599 Ft 549 Ft
Silan öblítő, 800-925 ml, 686,25-593,51 Ft/l 639 Ft 549 Ft
Rodentox rágcsálóirtó granulátum, 3x50 g  699 Ft 599 Ft
Opti bútorápoló, 500 ml, 1298 Ft/l 749 Ft 649 Ft
Jar mosogató, 900 ml, 732,22 Ft/l 759 Ft 659 Ft
Garnier Color Sensation, Naturals Color hajfesték  899 Ft 799 Ft
Silkylux mosógél, 4 l, 249,75 Ft/l 1399 Ft 999 Ft
Harmat WC-papír, 3 réteg, 40 tekercs, 39,97 Ft/tekercs 2299 Ft 1699 Ft
Zorka vékonylazúr, 0,75 l, 2665,33 Ft/l 2599 Ft 1999 Ft

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

Nagy-Deák Viktória
értékesítési munkatárs
nagy-deak.viktoria@mikom.hu

Putnokiné Batta  
Zsuzsanna
értékesítési munkatárs
putnokine.zsuzsanna@mikom.hu

ÖN IS HIRDETHET  ÖN IS HIRDETHET  
ÚJSÁGUNKBAN.ÚJSÁGUNKBAN.
Keresse hirdetésszervezőinket!Keresse hirdetésszervezőinket!



Évekre visszanyúló szekció 
a Cinefest Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztiválon az 
„Otthonunk Miskolc”. 

Igazán szívmelengető, hogy a 
Cinefest még ma is aktívan fel-
vállalja miskolci identitását és 
hirdeti azt sok egyéb mellett az 
Otthonunk Miskolc program-
mal. A Miskolci Egyetemmel 
közösen tető alá hozott szekció 
célja helyi vagy helyi kötődésű 
alkotók támogatása. A pályázók 
a fesztiválon keresztül nem csu-
pán anyagi támogatást nyerhet-
nek, hanem szakmait is. Idén há-
rom filmet tekinthettünk meg az 
Otthonunk Miskolc szekcióban.

A forgalmazó Éltető Lélek 
Alapítvány és a rendező, Czi-
kora Ágnes közös gondolko-
dásából született meg A tisz-
teletreméltó című film, ami 
Kelemen Didák életét és mun-
kásságát mutatja be. Az al-
kotók nem titkolt célja kicsit 
korteskedni a szent ember bol-
doggá avatása mellett.

A rendező szerint szép ki-
hívás volt egy olyan embert 
másfél órás filmen bemutat-

ni, akiről alig van képi anyag. 
A történet Erdélybe és a Felvi-
dékre is ellátogat, amerre Kele-
men Didák útja vezetett. 

Szakonyi Sztella rendező a 
Miskolci Egyetem Kulturális és 
Vizuális Antropológiai Tanszé-
kének hallgatójaként nyerte el a 
CineFest ösztöndíját, hogy elké-
szíthesse Eltáncolom, mi a pá-
lya című filmjét. Az úgynevezett 
motivációs dokumentumfilm 
két fiatal és tehetséges sportoló 
pályáját követi. Munkatársunk 
hiteles példákat akart bemutat-

ni a társadalomnak, az alkotással 
inspirálni akarta a nézőket: a tu-
datosság és az elszántság roppant 
fontosak, hogy elérjük céljainkat.

Nagy az én családom – Földes: 
ahogy a cím egyik fele utal rá, a 
film az 1953-ban alapított gim-
názium történetét tekinti át régi 
igazgatók, tanárok és öregdiá-
kok visszaemlékezései alapján. 
Kerényi László filmjében fontos 
szerepet kap a közösség megélé-
se, ami átjárja az iskolát. Az in-
tézmény korábbi igazgatójaként 
Veres Pál polgármester kiemelte, 

nagyon örül a film elkészültének, 
akárcsak annak, hogy sok, az is-
kola miatt ismerős arcot lát a né-
zők között. „Kicsit hazatérek erre 
a két órára” – fogalmazott.

Az egészségi állapota miatt 
nem tudott jelen lenni  Kabdebó 
Lóránt professzor, üzenetét egy 
régi tanítványa tolmácsolta. A 
gimnázium történetében is ki-
emelkedő jelentőségű oktató a 
telefonban sírva kérte, hogy a 
nevében mindenkit köszönt-
sön hírnöke.

Király Csaba

Filmvásznon a Nagy az én családom – Földes című film. Fotó: Horváth Csongor
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Szeptember 18., szombat
11:00-19:00 „Hangoljon a biztonságra” Fesztivál 

– a Mobilitási Hét jegyében, Széchenyi utca
13:00 Fitt Feszt 2.0 – Mentes gasztronap 

koncerttel, Ady Endre Művelődési Ház 
és környéke

17:00 Avasi Kvaterka – bográcsozás, ava-
si pincesor

17:00 és 18:30 Szaunaprogram, Ellipsum Él-
mény- és Strandfürdő

18:00 DVTK – Szentlőrinc, Magyar Kupa 3. 
forduló, DVTK Stadion

19:00 Éjszakai fürdőzés és különleges szau-
naprogram, Miskolctapolca Barlangfürdő

19:00 Müller Péter Sziámi AndFriends, Hely-
nekem

22:00 Best of 90 és 00, Block Bistro
Szeptember 19., vasárnap
9:00-14:00 Miskolci termelői nap, Erzsébet tér
17:00 DVTK Jegesmedvék – MAC HKB Újbuda, 

Erste Liga 2. forduló, Miskolci Jégcsarnok
17:00 és 18:30 Szaunaprogram, Ellipsum 

Élmény- és Strandfürdő
Szeptember 20., hétfő
10:00 Népmese online kvíz, József Atti-

la Könyvtár
Szeptember 21., kedd
19:00 Ingyenes alakformáló torna, Ifjúsági 

és Szabadidő Ház
Szeptember 22., szerda
11:00 Jótékonysági futás az autómentes 

napon, Városház tér
16:00 Maria Lelkova kiállításának megnyitó-

ja, Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár
17:00 Indián mese a Mesetarisznyában, II. 

Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
17:30 Ingyenes társastánc-bemutató óra 

kezdőknek, Ifjúsági és Szabadidő Ház
Szeptember 23., csütörtök
16:00 Tompa-nap – Mikita Gábor színháztör-

ténész előadása, Tompa Mihály Könyvtár
16:30 Minden, amit tudni illik a horgásztavak-

ról, Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár
Szeptember 24., péntek
16:30 Előadás szőlőről, borról, II. Rákóczi 

Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

17:00 Kutatók éjszakája az Attival, Sub 
Rosa Cafe

18:00 DVTK Jegesmedvék – Újpest, Erste 
Liga 3. forduló, Miskolci Jégcsarnok

19:00 Péterfy Bori & Love Band, Művésze-
tek Háza

Szeptember 25., szombat
9:30 Baráthegyi Piknik, Baráthegyi Major-

ság (Majorság utca 7.)
10:00 Nagy Családos Fesztivál, Fáy András Gö-

rögkatolikus Technikum és Szakgimnázium
20:00 Éjszakai fürdőzés, Ellipsum Élmény- 

és Strandfürdő
20:00 Slam Poetry, Helynekem
22:00 Minden idők legnagyobb Bárány-slá-

gerei, Rockwell Klub
Szeptember 26., vasárnap
Máig látogatható kortárs orosz képzőművé-

szek tárlata A következő napon címmel 
a Miskolci Galériában.

18:00 Tiszta kabaré! – Gyabronka József színész 
zenés előadása, Csodamalom Bábszínház

20 éves az Anima Vonósnégyes – különle-
ges születésnapi koncert, Zenepalota

MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ:
Szeptember 18., szombat 19:00 Mág-

nás Miska, Szemere Bertalan bérlet, 
Nagyszínház

Szeptember 21., kedd 19:00 Mágnás Mis-
ka, bérletszünet, Nagyszínház

Vojáger, Játékszín
Szeptember 22., szerda Mágnás Miska, 

Jenbach Béla bérlet, Nagyszínház
Vojáger, Bősze György bérlet, Játékszín
Szeptember 23., csütörtök Mágnás 

Miska, Móricz Zsigmond bérlet, Nagy-
színház

Vojáger, Játékszín
Szeptember 24., péntek 17:00 Egy óra 

versek közt művészeink társaságában, 
Játékszín

19:00 Mágnás Miska, Szabó Lőrinc bérlet, 
Nagyszínház

Szeptember 25., szombat 11:00 Kakaó-
koncert, Nagyszínház nézőtéri társalgó

19:00 Producerek, bérletszünet, Nagyszínház

PROGRAMAJÁNLÓ A CineFest otthona mindig is MiskolcA CineFest otthona mindig is Miskolc

Hirdetés

PRESSBURGER-TEREM: Szeptember 18., szombat 17:00 A feleségem története – a CineFest zárófilmje, 22:00 Titán | URÁNIA-TEREM: Szeptember 18., szombat 11:00 Otthonunk Miskolc 
program – filmpályázat alkotásai, 18:30 A feleségem története, 21:30 Tina | Szeptember 19-22., vasárnap-szerda, naponta 16:30 Mamahotel, 19:00 30 nap maximum | Szeptember 23-29., 
csütörtök-szerda, naponta 16:30‚ ´85 nyara, 18:30 A feleségem története | Szeptember 25., szombat 14:00 Oltári baki | Szeptember 26., vasárnap 14:00 Hyppolit, a lakáj | BÉKE-TEREM: 
Szeptember 19-22., vasárnap-szerda, naponta 17:00 Normális világ, 19:30 Szupernóva | Szeptember 23-29., csütörtök-szerda, naponta 17:00 Irány a bárka! 2, 19:30 Természetes fény | 
ZUKOR-TEREM (Csodamalom Bábszínház): Szeptember 18., szombat 16:00 A szakadár, 18:30 Kilakoltatás, 20:30 Red Rocket

MOZIMŰSOR MŰVÉSZETEK HÁZA
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Ha a terjesztéssel kapcso-
latban problémát tapasz-
talnak, kérjük, jelezzék ezt 
hétköznap 8-16 óráig a 
+36 70 663 1261-es tele-
fonszámon nevük és elér-
hetőségük megadásával. A 
problémát igyekszünk mi-
hamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS

3

Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.  
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Akkor és most. Közel száz év telt el képeslapunk és fotóriporte-
rünk felvétele között: mindkettő a kisvasút lillafüredi állomásának 
épületét mutatja be. Az eredetileg Szinvavölgyi Erdei Vasút névre 
hallgató Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) pályáját 1920 novem-
berében éppen a mai Lillafüreden kezdték el építeni, és alig kilenc 
hónap alatt elkészült a fővonal. 1927-ben, a Palotaszálló építésekor 
jelentős pályakorrekcióra került sor: a Lillafüred – Hámor elneve-
zésű megállót délebbre helyezik, mely a Lillafüred állomás nevet 
kapja, ahol egy régi családi ház kiegészítésével, emeletráépítéssel 
készül el a mai állomásépület (ekkor jön létre a 120 méteres alagút 
is Garadna felé). Az állomásépületben korábban évtizedekig vol-
tak még magánlakások és postahivatal is működött. Mai külsejét 
a 2010-es években történt felújításkor nyerte el, a belső térben a 
jegypénztár mellett kiállítóterek is megtalálhatók. (Tajthy Ákos szöve-

ge, Sáfrány Gy. József képeslapja, Juhász Ákos fotója)

GazdikeresőGazdikereső

Miskolcon is látványos eseménnyel köszöntötték a vívás világnapját: szombaton egy különleges flash mobbal népszerűsítet-
ték sportágukat a Diósgyőri Vívó Egyesület növendékei. A klub huszonhét sportolója és edzőik vettek részt a Miskolc egyik 
legnépszerűbb turisztikai helyszínén tartott bemutatón. A világnap alkalmából a programhoz csatlakozó helyszíneken az volt 
a feladat, hogy szombaton 10 órától öt percen át, egyszerre mutassanak be szabadvívást. Miskolc, illetve a diósgyőri vívók már 
hatodik alkalommal csatlakoztak a világméretű programhoz, a rendező város egy újabb nevezetes helyszínén megmutatva az 
érdeklődőknek a magyar sport egyik legeredményesebb szakágát. Fotó: Juhász Ákos

VÍVÓK LEPTÉK EL  VÍVÓK LEPTÉK EL  
A TÜNDÉRKERTETA TÜNDÉRKERTET

Ezen a héten Judyt (5611), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltások-
kal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új 
gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet 
hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: Kabar u.
Fajta: keverék
Kor: 3-4 év
Neme: szuka
Szín: fekete-fehér
Súlya: 19,50 kg
Magasság: 51 cm

Judy egy aktív, lendületes ku-
tya. Odafigyelés, türelem és ha-
tározottság szükséges hozzá. A 
bekerülése óta már bízik az em-
berekben. Szépen sétál a nyílt 
napokon is, jól vezethető. Egye-
düli kutyának ajánlott.

Hirdetés

Könyvújdonságok a Géniusztól 
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Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, 
megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy e-mail-
ben küldjék el! Beküldési határidő: 2021. szeptem-
ber 29. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes 

megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nye-
reményt a Géniusz Könyváruház biztosítja. 

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában szeptem-
ber 19-én, vasárnap délután 4 órától a szirmai római 
katolikus templomból közvetítenek. A szentmisét bemu-
tatja: Marosi Balázs, a diósgyőri római katolikus temp-
lom káplánja.

Szeptember 19-én, vasárnap 
tartják a szirmai templom Fáj-
dalmas Anya-búcsúját, ami-
nek ünnepi szentmiséjét Ma-
rosi Balázs diósgyőri káplán 
mutatja be délelőtt 11 órától.

Jövő vasárnap, 26-án, a 
fél 10 órai szentmisén lesz a 
gyerekek elsőáldozása a Mi-
norita templomban.

Minden kedden este negyed 
6-kot tart imaórát a Szent Rita 
imacsoport a Mindszenti Plé-
bánia tanácstermében.

Magda Dávid orgonamű-
vész és zeneszerző ad kon-
certet az avasi református 
templomban szeptember 24-
én, pénteken este fél 6-tól. 
A belépés ingyenes, adomá-
nyokat elfogadnak.

Szeptember 11-étől már 
lehet jelentkezni a Magyar 
Református Szeretetszolgá-
lat Nyilas Misi Ösztöndíj-
programjára. Az alapítvány 
idén is ötven fiatal tehetséget 
kíván támogatni, hogy szo-
ciálisan hátrányos helyzetük 
ellenére legyen lehetőségük 
tehetségük kibontakoztatá-
sára. További információ: ti-
rek.hu.

Aliansz imanapokat tarta-
nak szeptember 16-ától 19-
éig, csütörtöktől vasárnapig, 
naponta este 6 órától. Szom-
baton a Diósgyőri Reformá-
tus Gyülekezetben, vasárnap 
pedig a belvárosi evangéli-
kus templomban lesznek az 
alkalmak.

HARANG-HÍREK

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Most bebizonyíthatja, hogy ve-
zetésre született, s hogy mindenütt, minden körülmények kö-
zött meg tudja állni a helyét. A harcért magáért harcol, az ered-

mény már nem is olyan fontos. Így tudja levezetni a tüzet, ami önben ég.

Bika (április 21 – május 20) Úgy érezheti, csatát vesztett egy 
fontos kérdésben. De az erkölcsi győzelem még az öné lehet. Ez 
pénzben ugyan átmeneti veszteséget jelenthet, de a jövőben 

még fordíthat a sorsán. Ne adja fel!

Ikrek (május 21 – június 21) A szócsatákban otthon van, de 
vajon érdemes-e annyit szúrni, vágni? A végén elérheti, hogy 
igazat adjanak önnek, de nem mindegy, milyen áron teszi ezt. 

Ügyeljen arra, hogy ez ne növelje meg az ön és a kedvese között a távolságot!

Rák (június 22 – július 22) Nem kell azért mérgelődnie, ha 
nem fogadták el mindenben a véleményét a kollégái. Most 
akkor is az ön akarata érvényesülhet. Ha meggyőzéssel nem, 

hát kerülőúton éri el a célját.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Túl sokat aggodalmasko-
dik a szerelme és általában a szerettei miatt. Ezzel viszont elveszi 
magától a lehetőséget, hogy átadja magát a pillanat örömeinek - 

pedig egyébként ez jellemzi önt. Vegye észre a jót is a kapcsolatában!

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) A párkapcsolatát nehéz 
tehernek érezheti az utóbbi időben. A kitartásán persze ez nem vál-
toztat. Ön a leghűségesebb fajta ember. Azért nem baj, ha cserébe 

némi viszonzást is kap. Ha másként nem, akkor legalább dicséret formájában.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Ha párkapcsolatban 
él, úgy érzi, a párja kevés szabadságot ad önnek. Szinte minden-
ben ő dönt, vagy a jelenlegi életformájuk önt túlságosan leköti, 

miközben a másiknak sokkal több a szabadideje. Tárja ki előtte is a kételyeit!

Skorpió (október 24 – november 22) Szinte nem is bír ma-
gával, úgy pezseg a vére. Új szerető is kacsingathat önre, de a 
régi még vár. Vigyázzon, mert hajlamos lehet a keresztbeszer-

vezésre, és a végén már maga sem fogja tudni, kivel hányadán áll.

Nyilas (november 23 – december 21) Olyan feladatot kap 
a munkahelyén, mely némi plusz kereseti forráshoz is juttat-
ja. Jól teszi, ha elvállalja, mert a közeljövőben több kiadása 

lehet, szüksége van hát minden fillérre, ami csak adódik.

Bak (december 22 – január 20) Ne húzza fel magát azon, ha a 
partnerét tehetetlennek látja. Próbáljon meg a segítségére lenni, 
és javaslataival, biztatásával inspirálja őt! Ugyanis ha folyton csak 

kritizálja, azzal még inkább gúzsba köti a benne rejlő energiákat.

Vízöntő (január 21 – február 19) Nagyon sok munkát fel-
halmozott az utóbbi időben, most itt az ideje, hogy végre be-
levesse magát a teendőkbe. Éppen jókor, mert most még él-

vezni is tudja. Valami nagyot alkothat az előttünk álló napokban.

Halak (február 20 – március 20) Próbáljon meg felülemel-
kedni a kollégáival kapcsolatos előítéletein! Nem kellene min-
denen felhúznia magát, nem minden támadás irányul direkt az 

ön személye ellen. Legyen engedékenyebb, több segítséget is kaphat.
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