
A járványhelyzet miatt 
nem volt lehetőség lakossági 
fórum megtartására a régóta 
várt, de már épülő Y-híddal 
kapcsolatban. A személyes 
fórum helyett online tájékoz-

tatást biztosított a város és 
a kivitelezést végző HE-DO 
Kft. az építkezés miatti for-
galmirend-változásokról és 
a munkálatok előrehaladtá-
ról. A beruházással kapcsola-

tos kérdéseket, észrevételeket 
e-mailben fogadták a szak-
emberek, a válaszokat a mos-
tani és következő két lapszá-
munkban közöljük. 

Folytatás a 3. oldalon

Az ünnepségeket osztályon-
ként, lehetőség szerint a 
szabadban tartották meg, a 
résztvevők létszámát min-
den esetben maximálták. 
Lesz olyan iskola, ahol csak 
augusztus végén búcsúztatják 
el a végzős diákokat. Miskol-
con mintegy 1245 tanuló lép 
tovább nyolcadik osztályból a 
középiskolák világába.

A Miskolci Tankerületi 
Központ által fenntartott mis-
kolci általános iskolákban 815 
nyolcadik osztályos diák ta-
nult idén. Az egyházi intéz-
ményekben 430 nebuló ült be 
általános iskolájának padjába 
utolsó évfolyamosként. Közü-
lük 206 a református, 119 a ka-
tolikus, 25 a görögkatolikus, 
23 az evangélikus, mintegy 40 

a baptista és 20 a pünkösdi ál-
talános iskolából ballag.

A ballagásokat változatos 
formában rendezték meg. Né-
hány általánosban már múlt 
héten megtartották az ünnep-
séget, de több helyen még csak 
a héten szentelnek időt erre. 
Változó az is, hogy beenged-
ték-e a szülőket vagy nem. Az 
ünnepségeket osztályonként, 

lehetőség szerint a szabadban 
tartották meg, a résztvevők 
létszámát pedig maximálták. 
Van olyan egyházi iskola is, 
ahol a következő tanév előtt, 
augusztusban tartják meg 
a ballagást, amit sok helyen 
csak búcsúztatónak neveztek 
a megváltozott körülmények 
miatt. 

Fotó: Juhász Ákos 
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VÉGET ÉRT A TANÉV, BALLAGÁSOK 
VÁLTOZATOS FORMÁBAN

Tájékoztatás az épülő Y-hídról

Megszűnt a koronavírus 
miatt elrendelt veszélyhely-
zet Magyarországon. 

Továbbra is kötelező marad 
a maszk vagy valamilyen szájat 
és orrot takaró eszköz, sál vagy 
kendő viselése a tömegközle-
kedési eszközökön, illetve az 

üzletekben történő vásárlás so-
rán, a vendéglátóhelyek zárt te-
reiben viszont már csak az ott 
dolgozóknak kell majd masz-
kot viselniük.

A parkolás július 1-jéig ma-
rad ingyenes. Az egészségügyi 
dolgozók, valamint a miskol-
ci gyógyszertárak és patikák 

munkatársai az MVK Zrt. 
járatain július első napjáig 
utazhatnak ingyen. Az MVK 
Zrt. kéri az utazóközönséget, 
hogy ha a járatok kihasznált-
sága engedi, továbbra is fi-
gyeljenek utazás közben a vé-
dőtávolság betartására, és ha 
van rá mód, a járművezetők 
védelme érdekében a vezető-
fülkéjétől minél távolabb fog-
laljanak helyet. 

Miskolc a veszélyhelyzet hó-
napjaiban példás fegyelemről 
és felelősségvállalásról tett ta-
núbizonyságot, a miskolciak 
ez alkalommal is bizonyítot-
ták, hogy odafigyelnek és vi-
gyáznak egymásra, és együtt 
bármilyen nehézséget képesek 
leküzdeni.

HIVATALOSAN IS VÉGE  
A VESZÉLYHELYZETNEK

A Miskolci Nemzeti Színház ezúttal is neves alkotók híres mű-
veit hozza el a közönség számára a 2020-2021-es évadban. Kilenc 
bemutatóval készül a teátrum a következő szezonra, de a 2019-
2020-as évad három premierje is várat még magára. Így semmi-
képp nem marad színházélmény nélkül a közönség és a műfaji 
változatosságban is bővelkedik a repertoár.

Folytatás az 5. oldalon

AUGUSZTUSBAN  
MÁR PREMIERT TARTANÁNAK

A világsajtót is bejárta 
Kiss Károly Zsoltnak, a 
Miskolc Városi Közlekedé-
si Zrt. hős autóbuszvezető-
jének a története. 

A miskolci buszsofőr né-
hány hete rablást akadá-
lyozott meg, az esetet pedig 
rögzítették az MVK Zrt. autó-

buszának fedélzeti kamerái. A 
nem mindennapi hőstett híre 
néhány óra alatt bejárta a tel-
jes hazai médiát, az utóbbi na-
pokban pedig több tucatnyi 
nemzetközi internetes oldal és 
televízió is beszámolt az eset-
ről. A sofőr bátor kiállását az 
MVK is elismerte. 

Folytatás a 2. oldalon

Világhírű lett a hős sofőr
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Szarka Dénes, a Velünk a Vá-
ros önkormányzati képviselője 
közösségi szemétszedésre hívja 
mindazokat, akik szeretnének 
hozzájárulni az Avasi-lakóte-
lep kicsinosításához.

Az akciót június 21-én, va-
sárnap tartják, a gyülekező 
reggel 9.30-tól lesz az Ava-
si Közösségi Kávézónál, a 
Szentgyörgy utca 42-44. szám 
alatt. A nagytakarítás ide-

jén természetesen figyelnek 
a higiéniai intézkedések be-
tartására. Az esemény után 
zsíroskenyér-partira várják a 
résztvevőket az avasi közösségi 
kertben.

Avasi nagytakarítás újratöltve 

Biztosítási csalás gyanúja 
is felmerült a napokban a 
MiProdukt Kft. működését 
vizsgáló belső ellenőrzés so-
rán – tájékoztatta a Miskolci 
Naplót Bartha György, a Ve-
lünk a Város-frakció önkor-
mányzati képviselője.

A cég korábbi vezetése – az 
eddigi adatok szerint – úgy 
nyújtott be több mint félmillió 
forintos kárigényt a biztosító-
hoz, hogy valójában semmifé-
le kár nem érte a vállalatot. A 
képviselő emlékeztetett: egy 
hónapon belül ez már a má-
sodik olyan eset a MiProdukt 
Kft.-nél, amelynél felmerül a 
bűncselekmény gyanúja.

Az eset még 2019-re nyú-
lik vissza, amikor is csőtörés 
volt a MiProdukt Kft. varro-
dájában. Az épületbe beömlő 
víztől a dolgozók igyekeztek 
megvédeni az értékeket, köz-
tük a folyosón, raklapokon tá-
rolt íves műnyomó papírokat. 
A raklapokat még időben si-
került elhúzni, így a nyomta-
táshoz használt papírokban 
nem esett kár. A cégnél ennek 
ellenére október 8-án mégis 
felvettek egy selejtezési jegy-
zőkönyvet 50 ezer tönkrement 

borítékról és 100 ezer ív papír-
ról. Ennek összegét kárigény-
ként be is nyújtották a céggel 
kapcsolatban álló biztosítótár-
saságnak, amely október 18-
án 568 756 forintot kifizetett 
a MiProdukt Kft.-nek. Vagyis 
– a képviselő szerint – a belső 
ellenőrzés anyagából egyértel-
műen kiderül, hogy a cég ak-
kori vezetése meghamisította 
a tényeket, és ezzel félrevezet-
te a biztosítót.

Korábban szintén Bartha 
György képviselő számolt be 

arról, hogy a nemrégiben le-
folytatott belső ellenőrzési 
vizsgálat szerint az előző, fide-
szes városvezetés rendelte meg, 
a MiProdukt Kft. nyomtatta, 
és különböző önkormányzati 
cégek fizették ki a miskolci Fi-
desz választási plakátjait. Köz-
pénzből.

Megkerestük Orosz Gábort, 
a MiProdukt Kft. akkori ügy-
vezető igazgatóját, aki elmond-
ta: megmosolyogtatónak tartja 
a képviselő által elmondotta-
kat. A társaságnál a jelzett idő-

pontban komoly csőtörés volt, 
amelyet csak a MIVÍZ Kft. 
szakembereivel együtt sikerült 
elhárítani. A beázásnál keletke-
zett kárt bejelentették a biztosí-
tónak, amely helyszíni szemle 
után kifizette a valós kárérté-
ket. Orosz Gábor hozzátette, 
célszerűnek tartaná, ha a sze-
mélyét és a társaságot valótlan 
állításokkal történő lejáratás 
helyett, a képviselő úr és a cég-
vezetés inkább a MiProdukt 
Kft. és munkavállalói gyarapo-
dását segítené elő. 

Több külföldi hírportál és 
televízió is hírt adott Kiss 
Károly Zsolt nemes csele-
kedetéről.

A férfi éppen az egyik 21-
es járatot vezette, amikor az 
Újgyőri piacnál arra lett fi-
gyelmes, hogy egy idős, bot-
tal járó asszonyt rángatnak, 
és a táskáját próbálják elven-
ni. A járművezető a buszt 
megállította, és az idős nő 
segítségére sietett. A táma-
dót ellökte, majd az otthagy-
ta a helyszínt. Az áldozat 
felszállt a buszra, ami rövi-
desen továbbindult.

A hőstettről gyakorlati-
lag az összes országos hír-
portál, újság, sőt a rádiók 
és televíziók is beszámol-
tak. A dolog azonban nem 
állt meg itt, ezt követően 
ugyanis külföldi televíziók, 
valamint portálok kezdték 
keresni szerkesztőségün-
ket a videó felhasználásá-
val kapcsolatosan. A The 
Sun és a New York Post is 
beszámolt az esetről, de ér-
kezett megkeresés lengyel 
és olasz videós portáltól, a 
londoni The Mail Online-
tól és az Evening Standard 

brit bulvárlaptól, sőt a japán 
Nippon TV-től és a Fuji TV-
től is. A minap.hu youtu-
be-csatornáján található vi-
deót lapzártánkig több mint 
650 ezren nézték meg, a 
kommentelők között pedig 
számtalan külföldi is gratu-
lált már a buszvezetőnek.

Kiss Károly Zsoltot a mun-
káltatója is nagy becsben 
tartja: Demeter Péter, az 
MVK Zrt. vezérigazgató-
ja hétfőn emlékplakettel és 
pénzjutalommal is elismer-
te a sofőr bátor kiállását. A 
cégvezető azt mondta, öröm 
számára, hogy Károly a tár-
saság munkatársa.

Tajthy Ákos | fotó: Végh  Cs.

Már külföldön is híres 
a hős miskolci sofőr 

A közel 15 milliárd forintos 
éves forgalmú cégnél az in-
nováció és a megbízhatóság 
alapérték – és ezt számos díj 
és tanúsítvány is igazolja a 
partnerek, beszállítók, meg-
rendelők felé.

Legutóbb a BCP Magyaror-
szág Kft. minősítette Kiemel-
ten megbízható vállalkozásnak 
a miskolci vállalkozást. – Kre-
atív, innovatív cég vagyunk. 
Most pedig egy független in-
tézettől kaptunk egy ilyen ta-
núsítványt, ami olyan magas-
ságokba emeli a FUX-ot az 
üzleti életben, ami garantálja 
a további fejlődést – fogalma-
zott Barkóczi István tulajdo-
nos-vezérigazgató. Hozzátette, 
különösen a banki és a beszál-
lítói oldalnál fontos a megbíz-
hatóság. Egy ilyen elismeréssel 
könnyebben kötnek szerződést 
a vállalkozásokkal. – A gyár-
tásnál felhasznált alapanyaga-
inkat 100 százalékban külföld-
ről importáljuk, termékeink 
több mint 80 százaléka export-
ra megy. Kapcsolataink szer-
teágazóak: a bankoktól kezd-
ve a fuvarozókig, beszállítókig 
terjed, és akkor még nem be-
széltünk arról a közel száz kis-
vállalkozásról, amik számára 
megrendelőként fontosak va-
gyunk. Minden ilyen kapcso-

latnál rendkívül fontos a meg-
bízhatóság. Erről és innovatív 
ötleteinkről vagyunk ismertek 
Európa-szerte. Itthon és nem-
zetközi szinten elnyert díjaink 
is erről tanúskodnak.

A cégnél a jövőt a szige-
telt földkábelek gyártásában 
látják. Ma már olyan előírá-
soknak és minősítéseknek is 
megfelelnek, hogy Európában 
bárhová szállíthatnak termé-
keikből. Aktívan keresik is a 
piacokat. Európában egyedül-
állóak ugyanakkor a szabad-
vezetékeik. Ezekhez Ameri-
kából rendelnek szénszálat, 
ezzel váltják ki a jóval nehe-
zebb acélt. – A szénszálnak 
egyharmaddal kisebb a fajsú-
lya, így például a tartóoszlopok 
távolsága is közel a duplájára 
is növelhető, amivel költsége-
ket lehet csökkenteni. Buda-

pest mellett már kiépítettünk 
egy szakaszt, de nemrégiben 
kaptunk egy komoly spanyol 
megrendelést. Egyetlen vetély-
társunk van a piacon, egy bel-
ga cég. A spanyol mellett nagy 
az érdeklődés a kelet-középeu-
rópai térségből is a szénszálas 
szabadvezetékeink iránt.

– A megbízhatóságunk ab-
ban is mérhető, hogy mindig 
korrekt módon fizetünk, idő-
re szállítunk. Ezek alapelvek 
nálunk, ahogy a pontosság és 
a fegyelem is. A munkatársa-
ink kötődnek hozzánk, csapat-
ként keményen megdolgozunk 
a sikereinkért. A Kiemelten 
megbízható vállalkozás tanú-
sítvány egy szintlépést jelent, 
főleg a piaci kapcsolataink te-
rén – hangsúlyozta a FUX Zrt. 
tulajdonos-vezérigazgatója.

Kujan István | fotó: Mocsári L.

Öt elektromos töltőberende-
zést adtak át az Avalon Park-
ban. A berendezéseket a Mer-
cedes-Benz Kft. vásárolta, és 
az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions 
Kft. telepítette a park mélyga-
rázsába.

Az átadóünnepségen elhang-
zott, a töltőberendezések tele-
pítése újabb jó példája annak, 
hogy szolgáltatók és autógyár-
tó együttműködése az e-mobi-
litás terén mennyire szoros és 
gyümölcsöző lehet. – Szolgálta-
tásainkat igénybe véve is szem-
betűnő: alapvető filozófiánk a 
természet közelségének megőr-
zése és a környezettudatosság 
– fogalmazott az Avalon Park 
Kft. kommunikációs és mar-
ketingigazgatója, Tóth Eszter 
sorolta. Mostantól pedig már a 
120 férőhelyes mélygarázsban 
elektromos töltőberendezések 
is a vendégek rendelkezésére 
állnak.

– Köszönjük a lehetőséget, 
hogy a park támogatja az elekt-
romos autózás elterjedését – ezt 

már a Mercedes-Benz Hun-
gária Kft. személyautó-üzlet-
ágának kereskedelmi és mar-
ketingigazgatója mondta. Hesz 
Tamás kifejtette, a fenntart-
ható növekedés jegyében az a 
céljuk, hogy 2030-ra az érté-
kesített autóik több mint fele 
elektromos vagy plug-in hib rid 
legyen. 2039-re pedig a teljes 
flotta olyan autókból áll majd, 
amelyek nem bocsátanak ki 
szén-dioxidot. A cégcsoport 
terméke, a Smart például már 
csak és kizárólag elektromos 
változatban érhető el – ebben 
úttörő volt a vállalat. Az EL-

MŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft. ré-
széről Nagy Zoltán ügyvezető 
igazgató arról szólt, hogy a több 
mint 125 éves múltra visszate-
kintő áramszolgáltató igyek-
szik rugalmasan alkalmazkod-
ni a kor kihívásaihoz, és részt 
kíván vállalni az új technológi-
ák elterjedésében. Példaértékű-
nek nevezte az együttműködést 
a partnerekkel. – Nekünk az a 
legfontosabb, hogy rugalmas, 
gyors, megbízható, és a legmo-
dernebb technológiákat kínáló 
szolgáltatóként legyünk jelen a 
piacon – emelte ki.

K. I. | fotó: M. L.

Partnerségben az elektromos 
autók elterjedéséért 

KIEMELTEN MEGBÍZHATÓ  
VÁLLALKOZÁS A FUX ZRT.

Biztosítási csalás gyanúja  
a MiProdukt Kft. előző vezetésénél 



A járványhelyzet miatt nem volt lehetőség lakossági fórum 
megtartására a régóta várt, de már épülő Y-híddal kapcsolat-
ban. A személyes fórum helyett online tájékoztatást biztosí-
tott a város és a kivitelezést végző HE-DO Kft. az építkezés 
miatti forgalmirend-változásokról és a munkálatok előreha-
ladtáról. A beruházással kapcsolatos kérdéseket, észrevétele-
ket e-mailben fogadták a szakemberek, a válaszokat a mostani 
és következő két lapszámunkban közöljük.

Folytatás az 1. oldalról
Válaszol az önkormányzat

A kérdések egyik fő téma-
köre a kerékpáros közlekedés 
jövője, mely kapcsán Miskolc 
Város Önkormányzata össze-
vonva az alábbi választ adja:

„Miskolc önkormányzata el-
kötelezett a „zöldgondolat” és 
az egészséges életmód törekvé-
sei mellett. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a városi szin-
tű közlekedést, építési beruhá-
zásokat, fejlesztéseket, utakat 
érintő döntéseknél a polgár-
mesteri hivatal igyekszik figye-
lembe venni, hogy a változás a 
környezet- és természetvédel-
met, a városlakók egészségé-
nek megőrzését szolgáló meg-
oldásokat eredményezzen. 
Ezek sorába tartozik a rend-
szerint önkormányzati beru-
házás keretében végzett kerék-
párút-fejlesztés, -építés is.

A legutóbbi években is több 
ilyen projekt volt előkészí-
tés alatt, és jelenleg is folyik a 
megvalósításuk azoknak a be-
ruházásoknak, amelyek a me-

gyeszékhely biciklis hálóza-
tának bővítését szolgálják. Az 
önkormányzat további ilyen 
beruházásokat tervez, több út-
vonal tekintetében készülnek 
elemzések, számítások és ter-
vek, merre lehet újabb kerék-
páros sávokat kialakítani.

Mint ismeretes, hamarosan 
elkészül a Szentpéteri kapuban 
húzódó kerékpárút, és indulás 
előtt áll a lillafüredi kerékpár-
út építése. Ezek természetesen 
mindig komoly egyeztetéseket 
igényelnek az érintettek, azaz 
a kerékpárhasználók, továb-
bá a helyi lakosok, a környe-
zetvédő civilek, a közlekedési 
szakemberek és szakhatóságok 
bevonásával. Nem titok, hogy 
a tavaly óta hivatalban lévő 
városvezetés szeretne ezek-
re a társadalmi egyeztetések-
re nagyobb hangsúlyt fektetni, 
mint bármikor korábban. Ab-
ban bízva, hogy a következő 
esztendők során újabb lehető-
ségek teremtődnek a miskolci 
biciklizők, illetve a települé-
sünkre két keréken érkező tu-

risták számára a biztonságos 
közlekedésre, és Miskolc joggal 
pályázhat arra, hogy ne csak a 
„zöldváros” (Green City), de a 
kerékpáros-barát város címet 
is kiérdemelje és büszkén visel-
hesse.”

Válaszol a beruházó
– A projekt keretében felme-

rült-e Martinkertváros és Szir-
ma csatlakoztatása Miskolc ke-
rékpárút-rendszeréhez?

– A projekt keretében kerék-
párút nem épül. Az illetékes 
hatóságok, kezelők által jóvá-
hagyott engedélyezési tervdo-
kumentációban és az építési 
engedélyben nem szerepelt ön-
álló kerékpárút, így a kivite-
li tervek sem tartalmazhatják 
azt. A városvezetés összevont 
tájékoztatója vázolja a kerék-
páros közlekedéssel kapcsola-
tos törekvéseit.

– Az utóbbi évtizedek tipi-
kus „autóközpontú” szemlé-
lete köszön vissza a terveken! 
Nincs olyan rajz, ahol látsza-
nának járdák vagy kerékpáros 
közlekedésre alkalmas helyek. 
A szövegben csak egy kis uta-
lás van arra, hogy lépcsőkkel és 
felvonókkal képzelik a gyalogo-
sok és kerékpárosok mozgását. 
Az említettek nevében „nagyon 
köszönjük”, járjon rajta aki ki-
találta! Naponta több órán át 
baba- vagy rokkantkocsival.

– A projekt keretében ke-
rékpárút nem épül. Az ille-
tékes hatóságok, kezelők ál-
tal jóváhagyott engedélyezési 
tervdokumentációban és az 
építési engedélyben nem sze-
repelt önálló kerékpárút, így a 
kiviteli tervek sem tartalmaz-
hatják azt. Gyalogos közleke-
désre a hídon lesz lehetőség, a 
járdák, lépcsők és a felvonók 
erre szolgának. A vasúti pálya 
szintbeli kereszteződése for-
galombiztonsági szempont-
ból mindennemű közforgalom 
számára megszűnik.

– Ha jól értelmezem, 2021 
nyarától 2022 év végéig, azaz 
másfél éven keresztül le lesz 
zárva az egész útvonal, de arra 
nincs semmi utalás, hogy ez idő 
alatt a Martinkertváros és Szir-
ma lakosai hogyan tudnak a 
belvárosba eljutni? Egy lakossá-
gi tájékoztatóban mindenkép-
pen kellene szerepelnie, hogy az 
érintett környék lakosai hogyan 

tudnak majd a belvárosba vagy 
a Tiszai pályaudvarra eljutni, 
bármilyen közlekedési mód-
szerrel (autóval, babakocsival, 
gyalogosan, kerékpárral, kere-
kesszékkel, tömegközlekedéssel) 
az alatt az időszak alatt.

– A projekt megvalósítá-
sa kapcsán keletkező ideigle-
nes forgalmirend-változásra a 
vállalkozó tervet készít – ami 
az előkészítési feladatának ré-
sze – amely majd tartalmazza 
a lezárások helyét, időpontját, 
időtartamát. Ez a terv csak az 
érintett közútkezelők jóvá-
hagyásával véglegesíthető. A 
terelőutak nyomvonalai hi-
vatalosan közzéteszik majd 
(portálunkon, a minap.hu-n is 
– a szerk.), valamint a szüksé-
ges pontokon szabályszerűen 
kitáblázzák azokat. A városve-
zetés már előzetesen egyezte-
tett az MKV Zrt.-vel, jelenleg a 
tömegközlekedés alternatív út-
vonalának kidolgozása folyik.

– Érdeklődni szeretnék, hogy 
az Y-hídon lesz-e kerékpárút 
Martinkertváros, a belváros és 
a Tiszai pályaudvar irányába, 
tehát az új híd teljes szakaszán? 
Most is elég veszélyes kerékpár-
ral közlekedni a jelenlegi két hí-
don, mert az úton és a járdán 
szűk a hely, de ha a 3-as főút 
forgalma is erre fog jönni, akkor 
még veszélyesebb lesz kerékpár-
út nélkül. Egyre többen járnak 
biciklivel, és ha a kerékpárosok 
számára most nem épül ki a 
megfelelő és biztonságos infra-
struktúra az új híd kivitelezése-
kor, akkor lehet, hogy erre még 
10-20 évet várni kell.

– A projekt keretében kerék-
párút nem épül. Az illetékes 
hatóságok, kezelők által jóvá-
hagyott engedélyezési tervdo-
kumentációban és az építési en-
gedélyben nem szerepelt önálló 
kerékpárút, így a kiviteli tervek 
sem tartalmazhatják azt.

Fotó: Juhász Ákos
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KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  
AZ Y-HÍD BERUHÁZÁSÁRÓL

Előbb rendbe teszik a kör-
nyéket, utána lehet fejlesz-
teni.

A miskolci 3-as számú vá-
lasztókerület az egyik legfur-
csább alakú terület a városban, 
hiszen idetartozik Hejőcsaba 
cementgyári oldala, az Avas-al-
ja, Martinkertváros egyhar-
mada, a Népkert környéke és 
a Soltész Nagy Kálmán utca 
egy része. Ennek megfelelően 
az itt felmerülő, megoldásra 
váró feladatok is sokrétűek. „A 
megválasztásom után a körzet 
minden egyes utcáját végigjár-
tam, hogy felmérjem a legfon-
tosabb problémákat – mondta 
lapunknak Hegedűs Andrea, a 
körzet egyéni önkormányza-
ti képviselője. – A lakosoktól 
kapott információ szerint és 
amit személyesen is tapasztal-
tam, annak alapján készítet-
tem el ennek az időszaknak 
az ütemtervét. A vírushelyzet 
átírta a választókerületi alap 
felhasználását is, így a szűkös 
anyagi keret miatt az idei évet 
a rendrakás és takarítás évének 
neveztem. Nagyon sok helyen 
ugyanis azzal kellett kezde-
ni, hogy a korábban elhanya-
golt területeket megtisztítsuk, 
rendbe tegyük, hogy aztán to-
vábbi fejlesztéseket lehessen 
végrehajtani.

Habár a város különböző te-
rületei tartoznak a körzetbe, a 
környékbeliek hasonló kéré-
sekkel fordultak a képviselő-
höz. „Több park is található a 
területen, itt gyomirtást, fűvá-
gást, gallyazást végeztünk. A 
Koboz utcai parkban és a vá-
lasztókerület több pontján el-
szállításra kerültek a rozsdás 
reklámtáblák, korlátok, beton-
törmelékek, megrongált virág-
kaspók. Közel 400 ezer forin-
tért szereztünk be virágokat, 
amelyeket a Városgazda szak-
emberei ültetnek ki, majd utá-
na folyamatosan ápolnak. A 
Testvérvárosok útján allergén 
fákra panaszkodtak a lakók, 
ezeket a szükséges engedélyek 
beszerzése után kivágattuk, a 
pótlásukról gondoskodunk. 
A hejőcsabai volt óvodaépület 
területrendezése megtörtént, 
valamint a Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház használaton 

kívüli parkrészén a gazirtást is 
elvégzik.”

A közlekedési kérdések az 
itt élők életét nap mint nap 
érintik. „A Martinkertváros-
ból érkezett a kérés, hogy ke-
rekesszékkel nehezen tudják 
megközelíteni a buszmegállót, 
így meg kellett oldani az aka-
dálymentesítést. Kicseréltük a 
tapolcai útnál és Hejőcsabán a 
zebra melletti védőkorlátokat. 
A Testvérvárosok útján a jár-
dákat, a lépcsősort és a rámpát 
kellett javítani. A lakók elmon-
dása szerint nehéz a parkolás a 
Petneházy-lakótelepen. Ezen 
fog javítani az az új, hathelyes 
parkolórész, amelyet a Park ut-
cában az óvoda előtt alakítunk 
ki, először zúzalék kővel, ké-
sőbb pedig szilárd burkolattal. 

A képviselőasszony beszélt 
még további fejlesztésekről, er-
ről bővebben olvashatnak a  
minap.hu oldalon.

Új parkoló épül  
a Petneházy városrészben

A hejócsabai gyógyszertár környékét is rendbe tették

Befejeződött a felújítás a 
közkedvelt síparadicsom-
ban.

Bánkúton a két nagyváros 
– Miskolc és Eger – közelsége, 
valamint a magyar viszonylat-
ban kiválónak mondható hó-
viszonyok miatt igen életteli té-
lisportbázis alakult ki az elmúlt 
évtizedekben. Pénteken dél-
után sajtótájékoztatót tartottak 
a bánkúti turistaházban, ame-
lyen részt vett Gramantik Csa-
ba, a Bánkúti Sí Klub elnöke, 

Hubay György országgyűlési 
képviselő és Révész Máriusz, Az 
aktív Magyarországért felelős 
kormánybiztos. Az eseményen 
elhangzott, hogy a kormány-
biztos által nyújtott több mint 
46 millió forint költségvetési 
támogatásnak köszönhetően, 
az idén májusban lezárult beru-
házás során a turistaház egésze 
megújult.

Az épület átalakításával négy, 
saját fürdővel rendelkező, igé-
nyesen bútorozott szobát alakí-
tottak ki 20 vendég számára. Az 

elavult gépészeti és villamoshá-
lózatot lecserélték, a tetőszerke-
zetet és a sérült homlokzatot fel-
újították. A társalgó és a közös 
használatú vizesblokkok is újjá-
születtek a vendégek kényelme 
érdekében.

A téli szezonban megnöve-
kedett vendégforgalom miatt 
külső büfét is telepítettek, és a 
sípályák hóminősége is meg-
változik a következő idényre, 
hiszen egy korszerű, Prinoth 
Leit wolf típusú hótaposógépet 
is vásárolt a síklub.

Megújult a bánkúti turistaház 

Tizenöt évvel ezelőtt in-
dították el lelkes miskolci 
környezetvédők a Biová-
sárt, ma már sokan náluk 
szerzik be a vegyszermen-
tes, friss és finom élelmi-
szereket.

Ma már a Szilágyi Dezső 
utcában található a civilek ál-
tal szervezett és működtetett 
Biovásár – mondta el Lenkey 
Péter, az Észak-Magyarország 
Flórája, Faunája Alapítvány 
szakmai vezetője. – Szerettük 
volna, hogy legyen egy hely, 
ahol találkozhatnak a tudatos 
vásárlók és a biogazdák. Erre 
minden pénteken, reggel 8 órá-
tól délután 4-ig adott is a lehe-
tőség. A termelői polcainkról 
azonban egész héten válogat-

hatnak. Zöld Kosár Közössé-
gükhöz is egyre többen – helyi 
kistermelők és vásárlók – csat-
lakoznak.

Pénteken 'is ellátogatott a 
Biovásárra. Az egyeztetés ar-
ról szólt, hogy a város miben, 
hogyan tudná támogatni a 
kezdeményezést. Veres Pál el-
mondta: a biogazdálkodás fel-

karolása a miskolci városveze-
tés számára is az egyik vállalt 
feladat. A Biovásár megmu-
tatja, hogyan tudnak összefog-
ni és építkezni civil kezdemé-
nyezések. – Polgármesterként 
mindkét területet maximáli-
san szeretném támogatni, segí-
teni – hangsúlyozta.

K.I.

„Zöld” kosárba bioterméket 



Két éve folyamatosan újít-
ják fel a Deszkatemplom 
melletti gyülekezeti házat, 
főként a hozzá tartozó kö-
zösség adományaiból. A 
parkolási probléma megol-
dása mellett udvart akar-
nak kialakítani, lépcsősort 
építeni, és ha marad erő, 
energia, forrás, tetőt javí-
tani, cserélni is.

A veszélyhelyzet alatt ké-
szült el a Miskolc- Tetemvári 
Református Egyházközség 
gyülekezeti terme, így az is-

tentiszteletek újraindulásá-
val visszaköltözhettek a gye-
rekek is a családoknak szánt 
szertartásokra a megújult 
épületrészbe. Almási Ferenc 
lelkész beszélt a felújításról, 
amit azért tart fontosnak, 
mert a közösségnek térre 
van szüksége. – Tervezzük 
néhány ablak cseréjét, de 

egyes helyeken akár ajtó ki-
vágását is, valamint az épü-
let szigetelését. Az udvaron 
kiszedtük a tujákat, hama-
rosan elbontjuk a fészereket, 
hogy majd napközis gye-
rektáborok helyszíne lehes-
sen. Az eddigi munkálatok 
költségei már tizenhatmil-
lió forintnál járnak, amihez 
az önkormányzat 1,3 millió 
forint támogatást nyújtott, a 
Borsod-Gömöri Református 
Egyházmegye pedig 900 ez-
ret. A fennmaradó összeget 
a hívek adták össze. Minden 

forintért nagyon hálásak va-
gyunk- fogalmazott a lel-
kész. – Égető kérdés a par-
kolás gondja. Nagyon sokat 
gondolkoztunk, hogy hol le-
hetne megoldani, számos el-
képzelés látott napvilágot ezt 
illetően, de még egyik sem 
valósult meg - tette hozzá.

R. O. | Fotó: V. Cs.

A leromlott állapotú, de még 
menthető barokk épület fel-
újítását a település egyedül 
nem tudja elvégezni.

Különleges kezdeménye-
zést indított néhány hete a 
körülbelül ezer főt számláló 
Vizsoly polgármestere. Dr. Pa-
lotás András azt kéri minden 
Magyarország kultúrtörténeti 
öröksége iránt szeretetet, fe-
lelősséget érző embertársától, 
hogy lehetőségeihez mérten 
támogassa a helyi görögkato-
likus templom felújítását. A 
településvezető, aki egyébként 
Vizsoly és a környező települé-
sek háziorvosa is, azt mondja, 
elsősorban olyan önkéntese-
ket várnak, akik a szakmun-
kákban tudnának segíteni.

A Biblia szülőföldje
- Ha valaki inkább anya-

gi forrással tudja támogat-
ni a munkát, azért is hálásak 
vagyunk, de mindenekelőtt 
olyan önkéntes, segíteni kész 
szakemberek, vállalkozások 
jelentkezését várjuk, akik 
hozzáértő módon tudják ja-
vítani a 119 éves épület és 
a berendezést. Nagy szük-
ség volna kőművesekre, ács-
ra, asztalosra, szakértő épí-

tészre, de településünknek 
korlátozottak az anyagi le-
hetőségei, legfeljebb néhány 
segédmunkást tudunk kiállí-
tani – mondta lapunknak dr. 
Palotás András.

Vizsoly neve nemcsak Bor-
sod-Abaúj-Zemplénben, ha-
nem országosan is ismert. 
Nem véletlen: a Gönci járás-
ban található kis település a 
Károli-féle bibliafordítás és 
egyben az első magyar nyel-
vű nyomtatott Biblia „szü-
lőföldje” is. Római katolikus 
temploma és a múzeumot is 
magába foglaló, eredetileg 
Árpád-kori református temp-
lom ehhez méltóan szép álla-
potban is van.

Hisznek a közösség ere-
jében

A mindössze 17×7 méteres, 
Istenszülő Elszen-
deredése nevű, 
kedves kis görög-
katolikus temp-
lomnak azonban 
pillanatnyilag ez a 
közösségi összefo-
gás az egyetlen esé-
lye a megmaradás-
ra. A polgármester 
elmondása szerint 
javításra szorulnak 

a padok, az eredetileg díszes 
ablakok, restaurálásra várnak 
a mennyezeti freskók, de – te-
szi hozzá – „Erős társadalmi 
összefogással, közös erővel, 
hisszük, hogy nincs előttünk 
akadály!”

- A történelem során az 
emberek sokszor emeltek 
fogadalmi épületeket, leg-

gyakrabban templomokat, 
kápolnákat köszönetképpen, 
amiért megmenekültek egy 
természeti csapástól, vagy 
felépültek egy komolyabb 
betegségből. Most is egy ko-
moly világjárványból kez-
dünk éppen csak kilábalni, 
és nem kell gyakorló hívő-
nek lenni ahhoz, hogy egy jó 
célért összefogva, egy kultúr-
történeti emléket megment-
ve fejezzük ki életörömünket. 
Magyarországon három ilyen 
fogadalmi emléktemplom is 
van (Mohács, Szeged és Szé-
kesfehérvár – a szerző), miért 
ne lehetne a vizsolyi görög-
katolikus templom a negye-
dik? – tette fel a kérdést dr. 
Palotás András.

Tajthy Ákos
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ÖN IS SEGÍTHET!
Aki tud segíteni, felajánlaná tudását, 

erejét, vagy hozzájárulna bármivel az 

Istenszülő Elszenderedése nevű templom 

felújításához az dr. Palotás András 

polgármesternél jelentkezhet.
Telefon: (30)255-6225

E-mail: palotas@asklepios-med.eu

Pénzbeli adományaikat pedig az erre 

a célra nyitott számlán fogadják: 
54600119-10009206

Csínytevésből állította visz-
sza a torony óráját, most 
meg azt tanítja, az idő nem 
áll meg, és nem mindegy, 
hogyan töltjük el azt, ami a 
földön megadatik nekünk. 
Ötven éve szentelték pap-
pá Sedon László atyát, aki a 
hejőcsabai római katolikus 
templom plébánosa.

- Ön 1947-ben született Já-
szapátiban, 1970. június 14-én 
szentelték pappá Egerben, csak-
nem huszonhárom évesen. Mi 
visz rá egy ilyen fiatal embert, 
hogy pap legyen?

- Azzal kezdődött az elköte-
leződésem Isten felé, hogy kö-
rülbelül tizenegy éves korom-
ban a szülőfalum toronyóráját 
visszaállítottam, mert a ba-
rátom szülei szigorúan idő-
re várták haza gyermeküket, 
mi viszont olyan jól eljátszot-
tunk, hogy azt gondoltam, így 
megállíthatom az időt. Később 
éppen az ellenkezője fogalma-
zódott meg bennem: az idő tö-
retlenül halad, és nem mind-
egy, mivel töltjük el, amit az 
Isten megad nekünk. Segíte-
ni szeretnék az embereknek, 
hogy ehhez hasznos tevékeny-
ségeket válasszanak.

- Egy évet töltött Tiszafüre-
den, ötöt Miskolcon, majd fél 
évet Kisvárdán káplánként, ez-
után Ormosbányára került hat 
évre plébánosnak, végül visz-
sza Miskolcra, ahol már 1983 
óta szolgál. Mivel telt ez a har-
minchét év?

- Mindig fontosnak tartot-
tam, hogy a lelkipásztori mun-
kát segédtudományokkal is 
erősítsük meg, így a Miskol-

ci Egyetemen jogot végeztem, 
majd pszichológiát az ELTE-n, 
később pedig egyházjogot 
a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen. Ezt a szemléletet 
a II. vatikáni zsinat is támo-
gatja. A tanulmányaimon túl 
törekedtem arra, hogy a szere-
tet tanítása ne csak szó legyen, 
hanem jó példával járjunk elöl. 
A ´90-es évek elején megerő-
södött bennem egy gondolat: 
létre kellene hozni egy szere-
tetotthont. A plébánia mellet-
ti üres társasházat megvettük, 
és ebben alakítottuk ki azt a 
harmincnégy lakást, ami test-
vérek, házaspárok vagy akár 
egyedül élők fogadására is al-
kalmas. Jelenleg nyugdíjas 
atyák is laknak itt.

- Meséljen a templomról és a 
hozzá tartozó közösségről!

- Nagyon jó itt a közösség. 
Hejőcsaba egyébként is híres 
a családiasságáról. Természe-
tesen nemcsak a papok van-
nak kevesebben a mai világ-

ban, hanem a hívek is. Ennek 
ellenére is számtalan progra-
mot szervezünk együtt, amik-
re a közösségi házunk vagy a 
hatalmas templomkert is al-
kalmas. Itt Isten háza már az 
1300-as években állt, de az az 
épület elpusztult. Később az 
1700-as években egy molnár 
fogta össze a híveket, hogy fel-
építsenek egy új templomot. 
Az egyik ablakon őt ábrázolja 
a festett üveg. A kertben tizen-
öt pálma és negyven leander 
van. Rendezettsége méltó kör-
nyezetet ad az imádkozásra. 
2015 óta egyházi fenntartású 
a közeli általános iskola, ami-
hez kapcsolódik egy óvoda is. 
Ezek az oktatási intézmények 
a templommal és a szeretetott-
honnal együtt alkotnak egy 
nagy egészet itt, minden ge-
nerációt kiszolgálva. Továbbá 
hozzám tartozik Mályi, ahova 
hetente kétszer és ünnepna-
pokon járok át. Ott is nagyon 
jó közösség van. Most a régi 

plébániát újítjuk fel közösségi 
háznak.

- Mi foglalkoztatja, min vál-
toztatna a világban?

- Legnagyobb problémá-
nak tekintem a válásokat. A 
szétszakadt családok ugyan-
is komoly gondot jelente-
nek a társadalomba nehezen 
beilleszkedő fiataloknak. Jó 
példákkal szeretnénk meg-
erősíteni a családokat és a há-
zasságokat. Korábban a gyer-
mekvárosba is jártam, az ott 
élő gyerekeknek családláto-
gatásokat szerveztem, hogy 
megérezhessék, milyen egy 
szeretetteljes környezetben 
élni, és felnőve ilyet alakítsa-
nak ki. A házasságra jelentke-
ző pároknál pedig nagyon ko-
moly figyelmet fordítunk az 
őszinte beszélgetésre. Tudniuk 
kell, hogy az igen kimondásá-
val együtt jár az áldozatválla-
lás, a lemondás és a mindent a 
családért magatartás.

Répássy Olívia | Fotó: Végh Cs.

ÖTVEN ÉVE ISTEN SZOLGÁLATÁBAN 

Sedon László atya, a hejőcsabai római katolikus templom plébánosa. 

Összefogással élesztené újjá görögkatolikus templomát Vizsoly

Almási Ferenc lelkész beszélt a felújításról

Összefognak a vizsolyi templomért
A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
június 21-én, vasárnap, 
délután 4 órától látható a 
miskolctapolcai Sziklaká-
polna Jézus Szíve búcsúja, 
amit Kovács József, a 
Mindszenti templom káp-
lánja mutatott be péntek 
este 6 órától.

Június 20-án, szombaton 
papszentelés lesz az egri ba-
zilikában. Négy diakónust 
szentel pappá dr. Ternyák 
Csaba érsek. Név szerint: 
Barta Mártont, Marosi Ba-
lázst, Nagy Ferencet és Thi-
ago Costát. Június 21-én, 
vasárnap, 11 órakor lesz a 
martinkertvárosi Jézus Szí-
ve plébániatemplom bú-
csúja. A szentmisét Gubala 
Róbert c. apát, a Szent Anna 
templom plébánosa mutat-
ja be.

Ebben az esztendő-
ben is megrendezi a Ke-
resztény Értelmiségiek 
Szövetségének miskolci 
csoportja a szétszóratás em-
léknapja alkalmából a ko-
szorúzási ünnepséget a 
minorita rendház falán el-
helyezett emléktáblánál. 
Hétfőn, június 22-én 17.30 

órai kezdettel P. Holczinger 
Ferenc SJ, a Fényi Gyula Je-
zsuita Gimnázium igazga-
tója mond ünnepi beszédet, 
majd a koszorúzás után 18 
órától ő mutatja be az emlé-
kező szentmisét is.

A Mindszenti templom 
búcsúünnepét Péter és Pál 
apostolok tiszteletére júni-
us 28-án, vasárnap, 10 órá-
tól tartják. Ünnepi misé-
ző és szónok Oláh Dénes 
marosvásárhelyi főesperes 
lesz.

A Miskolc-Tetemvári Re-
formátus Egyházközség 
gyülekezeti tábort szervez, 
amire június 30-áig lehet je-
lentkezni a www.tirek.hu/
lap/deszkatemplom olda-
lon. A tábor augusztus 16-
ától 22-éig lesz Pálházán. 
Kérdés esetén Kenyeresné 
Ignáth Andrea telefonszá-
ma hívható: 30/278-7364. 
Hálaadó szent liturgiára 
várja a fiatalokat a Miskolci 
Egyházmegye Görögkatoli-
kus Ifjúsági Fóruma június 
21-én, vasárnap, este 6 órára 
a Búza téri székesegyházba. 
Utána játékos kikapcsoló-
dás, palacsintaparti és lán-
gosos lazulás is lesz az ud-
varon.

EGYHÁZI HÍREK

Legyen tere  
a közösségnek



Vígjáték, musical, operett, 
mese, táncjáték, tragikomé-
dia, opera, színmű – a Miskol-
ci Nemzeti Színház a meg-
szokottnál ugyan kevesebb, 
kilenc bemutatóval jelentke-
zik a 2020-2021-es évadban, a 
műfaji változatosság azonban 
ezúttal sem marad el.

Március 12-én a koronaví-
rus-járvány miatt elrendelt ve-
szélyhelyzet következtében 
kurtán-furcsán szakadt meg, 
majd június 12-én szintén kur-
tán-furcsán indult újra a Mis-
kolci Nemzeti Színház 2019-
20-as évada: a visszatérés első 
európai bemutatóját világvé-
ge-hangulatú, sűrűn sötét vihar-
fellegek, cikázó villámok, majd a 
nyomában érkező eső hiúsította 
meg. (A Francia rúdugrás című 
darabot végül vasárnap pótol-
ták – a szerző.) Szerdán évadzá-
ró társulati ülésre várták a mun-
katársakat és a sajtó képviselőit 
– a Nyári színházba, gondolván, 
olyan nem történhet meg, hogy 
egy zivatar megint közbeszól. 
Nos, mondanunk sem kell, a 
kezdés előtt 3 perccel elkezdett 
zuhogni… Gyors döntések so-
rozata, és már a Nagyszínház-
ban hallgathattuk Béres Attila 
értékelését és előretekintését.

Kilenc bemutató
A miskolci teátrum ezúttal 

is neves alkotók híres műveit 

hozza el a közönség számára a 
2020-2021-es évadban. A kiala-
kult helyzetre való tekintettel a 
következő szezonra kilenc be-
mutatóval készül a teátrum, de a 
2019-2020-as évad három pre-
mierje is várat még magára, így 
semmiképp nem marad szín-
házélmény nélkül a közönség. 
Öt nagyszínházi premierrel ké-
szül a teátrum. A Bál a Savoyban 
operettel indul az új évad, me-
lyet Szőcs Artur rendezésében 
láthat a közönség. A Szentiváné-
ji álom tavaly táncjáték formá-
jában volt látható, a következő 
évadban pedig Rusznyák Gá-
bor hozza el Shakespeare művét 
a Nagyszínház színpadára. Mel 
Brooks és Thomas Meehan al-
kotása, a Producerek című mu-
sical is látható lesz Béres Atti-
la rendezésében. A kékszakállú 
herceg vára operát Szabó Máté 
rendezi a miskolci színpadra. 
Szomory Dezső Hermelin című 
színművét Mohácsi János ren-
dezésében láthatja a közönség.

A Kamaraszínház négy be-
mutatónak ad otthont a 2020-
2021-es évadban. A zenés me-
sejáték ezúttal a Hamupipőke 
lesz, melyet Markó Róbert ál-
lít színpadra. Magyarországon 
először a Miskolci Nemzeti 
Színházban látható a Pulitzer- 
és Tony-díjas drámaíró, forga-
tókönyvíró, színész Tracy Letts 
műve, a Linda Vista című víg-
játék Keszég László rendezésé-

ben, Lőrinczy Attila dramaturg 
fordításában. Harold Pinter 
Hazatérés című tragikomédi-
áját Ascher Tamás rendezésé-
ben láthatja majd a miskolci 
közönség a Kamaraszínház-
ban. A Miskolci Balett pedig 
ezúttal is egy magyar klasszi-
kust hoz el: Petőfi Sándor el-
beszélő költeménye, A helység 
kalapácsa elevenedik meg tánc 
formájában, Kozma Attila ren-
dezésében, rengeteg humorral 
és játékossággal.

Szintlépés: a fiatal tehet-
ségek mellett kellenek a 
„Neymarok”

Béres Attila az elmúlt 5 év 
kimagasló sikereit keretbe 
foglalva elmondta, a miskolci 
nemzeti társulata a Kivilágos 
kivirradtig című előadással 
alapozta meg a kiemelt orszá-
gos figyelmet. Ezt idén a Fe-
keteszárú cseresznyével koro-
názták meg. – Tudnotok kell, 
ez az a színház, amivé ti tetté-
tek – a dicséret egyaránt szólt 
színészhez, műszakoshoz, kel-
lékeshez, minden munkatárs-
hoz.

– Amikor elindultunk, tud-
tuk, hogy nem lehet felépíte-
ni – labdarúgó-hasonlattal – 
a Barcelonát. De az Ajaxot, a 
Portot lehet példaként állíta-
ni: a fiatal színészek mellett a 
nagy tekintélyek és a szakmai-
ság jól kiegészítik egymást, sőt 

így, együtt valami kimagaslót 
alkothatnak. Ezt a koncepciót 
azonban már túlnőtték meglá-
tása szerint. – Azon kell gon-
dolkodnunk, a fiatalok mellett 
hogyan tudunk egy Neymart, 
egy Ronaldót egy csapatban 
játszatni. Ez a következő évek 
feladata.

Csonka volt az évad
Bár idejekorán, március-

ban megszakadt az évad, így 
is megtartottak 368 előadást 
szeptembertől. Ezekre is közel 
100 ezren voltak kíváncsiak. 
Elmaradt 169 előadás, az évad 
végéig a korábban ismert, ter-
vezett előadások alapján kö-
rülbelül 49 500 fő kiesést be-
csültek. Ezek alapján közel 150 
ezer nézője lett volna a Mis-

kolci Nemzeti Színháznak eb-
ben az évadban.

– Felépíteni sem volt köny-
nyű, megtartani aztán még ne-
hezebb egy nívót. Évekkel ez-
előtt úgy fogalmaztunk, hogy 
felültünk egy hullámra, ami 
remélhetőleg messzire visz 
minket. Én ma az elkövetke-
ző öt évre azt mondom, hogy 
a hullámot már mi vetjük. Vi-
gyázzunk arra, hogy ez jó ma-
gas legyen.

Prioritás a kultúra
Az intézményfenntartó ön-

kormányzat képviseletében 
Miskolc polgármestere köszön-
tötte a színház munkatársait. 
Veres Pál kiemelte, sikeres éva-
da volt a színháznak, és ezen ta-
pasztalataiban a miskolciak, sőt 

az ország más részeiben élő ba-
rátai is megerősítették. Városve-
zetési programjukban a kultúra 
- és azon belül is a teátrum - ki-
emelt helyet kap. Megerősítette, 
sikerült elérni, hogy a központi 
költségvetésből megkapja a tá-
mogatást az intézmény.

– Miskolc elsőként egye-
zett meg a kormányzattal ar-
ról, hogy a következő években 
is biztosítják az állami támo-
gatást. Én pedig meg tudom 
ígérni, hogy bármilyen nehéz 
helyzetben lesz is a város költ-
ségvetése, prioritásként ke-
zeljük a kultúrát. Nem szeret-
nénk csökkenteni, sőt ha lehet, 
növelnénk a színház önkor-
mányzati támogatását – hang-
súlyozta a városvezető.

Kujan István | Fotó: Juhász Á.

Június 18-ától minden to-
vábbi korlátozás nélkül 
látogathatók a kulturális 
rendezvények zárt térben 
is. Ezért a miskolci teátrum 
Nyári Színházba hirdetett 
előadásai a Kamaraszín-
házban, valamint a Nagy-
színházban lesznek látha-
tóak. Augusztusban pedig 
már premiert tartanának.

– Most kezdődik tulajdon-
képpen az újabb újratervezés 
– fogalmazott a színház igaz-
gatója. Béres Attila megkere-
sésünkre elmondta, hogy az 
időjárás viszontagságainak ne 
legyenek kitéve, a Kamara-
színházba, illetve a Nagyszín-
házba viszik az előadásokat. A 
már megváltott Nyári Színházi 
belépők érvényesek a Kama-
raszínházba, a nézőtéri dolgo-
zók segítenek helyet foglalni. 
A jövő heti előadások már a 
megszokott kezdési időpont-
ban, azaz 19 órától láthatóak. A 

Francia rúdugrás mellett a Fe-
keteszárú cseresznye és a Be-
törő az albérlőm című előadá-
sokat láthatja július közepéig a 
közönség. Előbbit – az óriási 

érdeklődésre való tekintettel – 
a Nagyszínházban tekinthetik 
meg a nézők. Ezekre az előa-
dásokra június 22-étől váltha-
tók jegyek, kizárólag a színház 
jegypénztárában.

– Bár nem megszokott, fo-
galmazhatunk úgy is: rend-
hagyó dolog, de már augusz-
tusban elkezdünk játszani. 
Sőt, terveink szerint egy pre-
mierünk is lesz a nyári hó-
napban: az előző évadból 
elmaradt Szerelmes Shakes-
peare című darabbal nyitunk.

Az igazgató rámutatott: az 
augusztus, valamint a szep-
tember eleje nagyon sűrű lesz 
számukra, hiszen meghívást 

kaptak – két előadással is! – a 
Pécsi Országos Színházi Talál-
kozóra (POSZT), a Városmajo-
ri Színházi Szemlére, a kaposvá-
ri gyermek- és ifjúsági színházi 
biennáléra, a nyíregyházi VI-
DOR Fesztiválra, és ők nyitják 
Tokajban az írótábort is. Tulaj-
donképpen Magyarország ösz-
szes nagy kulturális fesztiválján 
képviselteti magát a miskolci 
teátrum. – Rengeteg meghívás-
nak kell eleget tennünk, de a fe-
szített munkatempó ellenére is 
augusztustól elkezdünk játszani 
a Nagyszínházban, a Kamara-
színházban és a Játékszínben is 
– hangsúlyozta Béres Attila.

K. I.
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A Miskolci Szimfonikus Zenekar 
első élő hangversenye június 25-én, 
csütörtökön este 6 órakor kezdődik 
a 2-es számú jégpályán. Az együttes 
a hagyományos Promenádkoncer-
tet tartja meg elsőként a veszély-
helyzet után.

Hosszú szünetet követően végre újra 
élőben muzsikál a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar. Az évadzáró Promenádkoncer-
ten csaknem az egész együttes megje-
lenik, tartva a biztonságos távolságot 
egymástól. – Nagy izgalommal készü-
lünk erre az alkalomra, hisz több mint 
három hónapja nem muzsikált együtt a 
zenekar, és a közönséggel sem találkoz-
tunk – nyilatkozta Handa Eszter, a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 
kommunikációs menedzsere. – Emellett 
továbbra is nagy erőkkel készülünk a kö-
vetkező évadra, már rengeteg tervünk 
van augusztusra, új helyszíneket vonunk 
be, megszerveztük az elmaradt koncer-
tek pótlását, valamint egy új zongora-
sorozatot is bevezetünk, ami a Yamaha 
bérlet nevet kapta.

A pótlókoncertekre a korábban meg-
váltott jegyek is érvényesek. Akiknek nem 
felel meg az új időpont, azoknak lehető-
ségük van az online vásárolt jegyek visz-
szaváltására június 10. és július 10. között a   
jegy.hu/onlinejegyvisszavaltas linken. Je-
lenleg zárva tartanak a jegypénztárak, bér-
leteket nem tudnak visszaváltani. Bérlet-
hosszabbításra és -foglalásra meglévő és új 
bérleteseik számára e-mailben, telefonon 
vagy postai úton van lehetőség. Jegyek szep-
tember 1-jétől kaphatóak. További informá-
ció a 06 46 323 488-as telefonszámon vagy 
az info@mso.hu e-mail-címen kérhető.

Koncertjeik pótlása:
FényÁrnyék, III. koncert: 2020. márc. 

22. - Új időpont: 2020. nov. 21. (szombat), 
16.00 óra, Budapesti Olasz Kultúrintézet

Tűzvarázs, VI. koncert: 2020. márc. 
23.- Új időpont: 2020. nov. 18. (szerda), 
19.00 óra, Művészetek Háza

Ciróka Babakoncertek 2020. márc. 29. 
- Új időpont: 2020. szept. 20. (vasárnap), 
10.30 és 16.00 óra, Malom

Tűzvarázs, VII. koncert 2020. ápr. 27.- 
Új időpont: 2020. aug. 26. (szerda), 19.00 
óra, Művészetek Háza

Újra együtt lehetnek 
a közönségükkel

A Feketeszárú cseresznye előadásait is láthatja júliusban a közönség. Fotó: Mocsári L.

A Francia rúdugrást múlt héten mutatták be. Fotó: Végh Cs.

Szerdán tartotta évadzáró ülését a teátrum

A nívóból nem, a bemutatók számából engedtek

Hirdetés

Augusztusban már premiert tartanának 
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Szombaton újranyitja kapuit az Öreg 
Miskolcz Étterem a belváros szívében!
Szezonra varrtuk új nyári étlapunkat, ahol a kultúrák találkozásáé a főszerep! Ismerjétek meg új séfünket,  
Latorcai Csabát, aki Mádról jött el hozzánk, hogy a fúziós konyhaművészet prófétája legyen! 

Nyári ajánlatunkat organikus borpárosítással csigázzuk fel! Az első rendezvényünk hamarosan egy terasznyitó 
borvacsora lesz könnyed jazz-zene kíséretében, hiszen tudjátok, ha borról van szó mi nem tréfálunk, felkeressük 
és elhozzuk nektek a legizgalmasabb formabontó tételeket!

SZOMBATON 12:00-TÓL NYIT AZ ÖREG MISKOLCZ ÉTTEREM!!! Asztalfoglalás: +36 30 337 7159

ÚJ AZ ÉTLAP, ÚJ A SÉF!
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MEGNYITOTTUNK!
Figyelje nyitási akciónkat a Facebookon!

Pizzák, hamburgerek,  
gyrosok!

06/46-344-444, www.pizzaavas.hu
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Apróhirdetés
2,5 méter magas fenyő eladó, megegyezés 
szerint. Kivágás a vevő feladata. Érdeklődni: 
06-46/328-193.

Beteggondozást, takarítást vállal precíz, 
megbízható asszony Miskolc területén. Ér-
deklődni: +36 31 316 7187.

ELADÓ elektromos, teleszkópos sövény-
vágó, 50 és 120 literes műanyaghordó, fe-
dővel, és állítható boroshordó-állvány. 
Érdeklődni: +36 30 367 9022 munkana-
pokon.

Van egy kis szabadidőd? Nagyok a gyere-
keid és szívesen osztod meg a tapasztalatai-
dat? Akkor nálunk a helyed! Miskolci Otthon 
Segítünk Alapítvány – a kisgyermekes anyu-
kák szolgálatában. Hívjál: 30/386-5885.

Szívesen foglalkoznál szabadidődben 
gyerekekkel, de a sajátod már felnőtt, uno-
kád pedig még nincs? Csatlakozz hozzánk, 
mi önkéntesként kisgyerekes családoknak 
segítünk. Hívjál: 70/521-0913.

Kastélyok berendezéséhez vásárolok 
festményeket, ezüstöket, porcelánokat, 
bronzokat, órákat, bútorokat, katonai tár-
gyakat, hagyatékokat! Üzlet: +36 20/280-
0151, herendi77@gmail.com.

Fájdalommentes Arteriograph  
érdiagnosztika Miskolcon

az Erzsébet Fürdő  
Egészségközpontban

szerdánként 8-12 óra között!

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

Előjegyzés telefonon:  
46/400-225, 70/709-6740

A vizsgálat díja: 12 000 Ft

Dr. Gondos Gabriella
belgyógyász-diabetológus

szakorvos

Miskolc, Baross Gábor u. 17.
Rendelés: HÉTFŐ 16-18 óráig

Bejelentkezés telefonon: 06-20/442-4032

DIABETOLÓGIA magánrendelés

Szeretettel várom régi és új pácienseimet!

Feltétel: szakirányú műszaki  
előképzettség, műszaki végzettség. 

Szakmai önéletrajzokat a  
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk

Inter-V Kft. keres  
betanítással  

CNC-MARÓS és
SZIKRAFORGÁCSOLÓ

munkakörbe munkatársakat.

Tel.: +36 20 488 6007 (h-p: 7-15h)

ENDOKRINOLÓGIA, DIABETOLÓGIA
magánrendelés

Dr. Tarkó Mihály
Dr. Tarkó Erzsébet
Miskolc, Szentpáli u. 5.

Rendelési idő: szerda 16-20 óráig. Előjegyzés: (30) 914-5346
www.endodiab.hu
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Az életminőséget javító kezelé-
sekkel várja a hozzá fordulókat a 
Erchonia Lézerklinika Miskolcon.

A miskolci Erchonia Lézerklinika az 
elmúlt év végén nyitotta meg a ka-
puit. A klinika négyféle kezelést kínál, 
melyek közül a legnépszerűbb a léze-
res fájdalomkezelés. Ezt a kezelési for-
mát a gerinceredetű fájdalommal, a 
kis- és nagyízületi fájdalommal, vala-
mint a fejfájással küzdőknek ajánlják.

MEGSZŰNIK A FÁJDALOM
A kezeléseket végző dr. Oláh Csa-

ba főorvos azt mondja, ezek hazánk-
ban népbetegségnek számítanak. 
A sérülésekből és sportsérülésekből 
származó húzódások, rándulások, 
szakadások és törések szintén gyako-
ri, az életet megkeserítő okai a fájda-
lomnak. Ezen kívül még számos oka 
lehet a speciális fájdalmaknak. Az Er-
chonia Lézerklinikán különböző pa-
naszokra különböző lézereszközöket 
alkalmaznak.

– Az FX 635 lézerkészülékkel koc-
kázatmentesen, gyorsan, nagyon 
hatékonyan, mellékhatások nélkül 
nyerheti vissza korábbi mozgékony-
ságát, panaszmentességét, tökéletes 

életminőségét. A lágy lézer a sejtek 
biostimulálásával éri el a természe-
tes gyógyulást. Bármilyen eredetű is 
a fájdalom, az FX 635 lézerkészülék-
kel a fájdalmat vagy meg lehet szün-
tetni, vagy elviselhető szintre lehet 
csökkenteni nagyon rövid időn belül. 
A lézerkezelés fájdalommentes, kúra-
szerűen ismételhető, aszeptikus, gaz-
daságos, széles indikációs területen 
alkalmazható, nincs mellékhatása, 
hatása gyors, ambulanter végezhető 
és más kezelésekkel jól kombinálha-
tó. A lágylézeres kezelés hatása min-
dig funkcionális és reverzibilis – rész-
letezte a főorvos.

JAVULÓ ÉLETMINŐSÉG
A további lézerkezelések is jelen-

tősen javítják a Erchonia Lézerklini-
kához forduló betegek életminősé-
gét. A Lunula lézerrel egyszerűen és 
kockázatmentesen megszabadulhat 
a betegségtől és visszanyerheti kör-
mei egészségét és esztétikus megje-
lenését.

A Verjú készülékkel történő ke-
zelés pozitív hatásai hat héten belül 
szemmel látható változást hoznak a 
pácienseknek, centikben mérhető, 
karcsúbb forma eredményében. Na-
gyobb mértékű elhízás esetében a 
kezelések segítségével az elhízás fo-
lyamata megállítható, visszafordítha-
tó, illetve jelentősen csökkenthetők 
az elhízás okozta súlyos egészség-
ügyi problémák bekövetkezésének 
valószínűsége.

Az EVRL (Erchonia Violet and Red 
Laser) pedig hatékonyan alkalmazha-
tó az eltömődő pórusok, pattanások 
kezelésére, az egészséges bőrfelület 
visszaállítására. A lágylézeres kezelés 
a létező legkorszerűbb és legered-
ményesebb módszer a bőrelváltozá-
sok eltávolítására. A kezelések során 
a lézer néhány mikron vastagságban 
eltávolítja az aknéval borított hám-
réteget, melynek helyén egészséges 
bőrfelület képződik.
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ÉTKEZŐK, SZEKRÉNYSOROK, KONYHASZEKRÉNYEK, IRODABÚTOROK, 
ÜLŐGARNITÚRÁK, ÁGYAK, KOMÓDOK, KISBÚTOROK KAPHATÓK.

3D KONYHATERVEZÉS! WWW.FONODABUTOR.HU
https://www.facebook.com/Fonoda-bútor-422810384721659/

ÓRIÁSI  
bemutató- 

készlet  
HELYBEN!
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Búcsút mondhat a fájdalomnak  
a miskolci lézerklinikán 

A lágylézeres kezelések szakor-
vosi közreműködéssel, kellemes 
környezetben zajlanak, és azokat 
minden esetben előzetes konzul-
táció, állapotfelmérés előzi meg.

További információkat a www.
lezerszalon.hu oldalon találhat, 
ahol időpontot is foglalhat, vagy 
érdeklődjön telefonon a +36 70 
331 3532 telefonszámon!
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KRISTON INTIMTORNA  
FÉRFIAKNAK

A
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: • prosztataproblémák,  
• aranyér,  
•csökkent libidó,  
• alacsony spermaszám,  
• erectilis funkcózavarok esetén, mindezek megelőzésére.

A FÉRFIAS ERŐ ÉS ÁLLÓKÉPESSÉG MEGTARTÁSÁÉRT. C
soportos  

és egyéni  
foglalkozások!

KRISTON INTIMTORNA-TANFOLYAM JÚNIUS 27-28.
Jelentkezni lehet a www.intimtorna.hu honlapon  

a Trénerek fülön Varga Évánál (Miskolc), ill. a 30/513-5597 számon.
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A hosszas kényszerpihenő 
után folytatjuk sorozatun-
kat, ahol olyan, Miskolcon 
született vagy itt alkotó sze-
mélyiségeket mutatunk be, 
akik tevékenységükkel nyo-
mot hagytak városunkban. 
Ám nemcsak a korábban 
bemutatott férfiak tettek 
városunk hírnevének öreg-
bítéséért, hanem a szebbik 
nem képviselői is. Közülük 
ez alkalommal a vándorszí-
nészet korának legünnepel-
tebb színésznője, a kalandos 
életúttal rendelkező Déryné 
Széppataki Róza kerül be-
mutatásra.

A kis Róza 1793-ban Schen-
bach vezetéknévvel, Jászbe-
rényben látta meg a napvi-
lágot. Édesanyja második 
házasságából született, apja 
osztrák illetőségű patikus volt. 
Mivel édesapja fiút szeretett 
volna, akiből felnővén orvos 
lesz, ezért Rózát gyakorlatilag 
ekként nevelte. Fiúruhában já-
ratta, rövidre vágatta a haját, 
hogy az egyetemen sikeresen 
tudja később a kamasz legényt 
alakítani, ám a „fiúsítás” csak 
ötéves koráig tartott, miután 
édesapja elhunyt. Talán e korai 
szerepjáték is nagyban hozzá-
járult későbbi pályaválasztásá-
hoz, ami nem indult egyköny-

nyen annak ellenére, hogy a 
kissé esetlen, sápatag, vörös 
hajú kislány tehetségére már 
idejekorán felfigyeltek, amikor 
a templomi körmenetekben 
énekelt. Tizenhat évesen került 
Pestre, a család régi barátaihoz, 
Rothkrepfékhez. Általuk jutott 
el először színházba, és elhatá-
rozta, hogy nem csak nézőként 
akarja megismerni ezt a vilá-
got. Édesanyja azonban nem 
támogatta törekvését, és haza-
vitte magához Jászberénybe, 
hogy kirángassa a „pesti er-
kölcsi fertőből”. Emiatt Róza 
sokat veszekedett anyjával, aki 
végül beleegyezett, hogy alá-
írjon egy egyéves szerződést a 
pesti Nemzeti Játszó Társaság-
gal. Azonban első találkozása 
a színpaddal kudarcba fulladt. 
Udvari dámaként lépett szín-
re Shakespeare Hamletjében, 
de ez a színpadra lépés inkább 
a színfalak mögötti ácsorgássá 
vált, miután kolléganői nemes 
egyszerűséggel megtiltották 
az ügyelőnek, hogy kieressze a 
színpadra.

Végül egy idősebb színésznő, 
Murányiné vette pártfogásába, 
aki megtanította mozogni és 
beszélni a színpadon. Kisvár-
tatva jött is az első igazi szerep. 
„Pajkos kis szobaleányt” alakí-
tott Spiess: Egyiptomi út, vagy 
így fogják az egeret című vígjá-

tékában. Róza azonban a szín-
paddal járó erős fényre nem 
számított, így a közönségnek 
háttal hadarta el szerepét úgy, 
hogy a színpadon senki mást 
nem hagyott szóhoz jutni, 
majd ezt követően súgva kér-
te kollégáit, hogy kezdjék újra 
a jelenetet. A döbbenettől szó-
hoz sem jutó színésztársai vé-
gül engedtek neki, így a közön-
ség azt láthatta, hogy az eleinte 
megszeppent színésznő a lehe-
tő legtermészetesebb hangon, 
jól tagoltan és hangsúlyozva, a 
párbeszédek szövegeire figyel-
ve, ezúttal tökéletesen játszotta 
el szerepét, amelyet a közönség 
ovációval fogadott.

A kor szelleméhez igazodva, 
a társulatvezető Benke József 
(a szintén híres színésznő, La-
borfalvi Róza édeasapja) javas-
latára magyarosította vezeték-
nevét Széppatakira. Szintén a 
színészi karrierjét alakítva, és 
a társulatot ezzel megerősítve 
hozta meg azon döntését, hogy 
színésztársával, Déry Istvánnal 
házasságot köt 1813-ban. Két 
évvel később megszűnt a Pes-
ti Magyar Színház, és ezután 
a társulat először Eger, majd 
Miskolc irányába indult. Mivel 
ekkoriban városunk sem ren-
delkezett színházzal, az előa-
dások jobbára a Korona szál-
ló udvarán és az ún. csizmadia 

színben zajlottak. A városba 
érkezéséről Déryné ekképp 
emlékezett meg: „Egyszerre a 
városban találtuk magunkat. 
Már akkor minden ház abla-
kából gyertyavilág özönlött fe-
lénk, alacsonyabb, magasabb 
házakból egyaránt. Szép este 
volt, s bár késő, de mégis sok 
csinos nép sétált az utcákon. Ez 
már mindjárt más hangulat-
ba emelt bennünket. De hová 
szállunk? Lesz-e itt oly épület, 
hol ennyi szekér beállhat: ti-
zenkét szekérnek sok hely kell.” 
Kicsivel később így írt a város-
ról: „… igen csinos, illedelmes 
ifjakat és férfiakat (láttam). A 
Korona előtt, de csak az után, 
a nők akik sétáltak, mind meg-
állottak. Ez így tartott egy ide-
ig, és gondolám, hiszen itt urak 
vannak, ez víg város, itt jó lesz 
nekünk”.

Végül Déryné itt érte el nép-
szerűségének csúcsát, mesz-
szi városokból is jöttek nézők, 
hogy láthassák. Benke József és 
Déryné szerepe nagyban hoz-
zájárult a miskolci színjátszás 
előmeneteléhez. „… Miskoltz-
on, mint Magyar Nyelven be-
széllő … vidék közepén fekvő 
népes mező városban, állandó 
játékszínt építeni és ki is nyitni 
akarunk” – vallotta ekkoriban 
a város vezetése, amelyet tettek 
is követtek, így 1823. augusztus 

24-én megnyílt a mai Magyar-
ország első kőszínháza.

Bár a színésznő a vándoré-
vek után visszatért Pestre, vé-
gül 1847-es, csendes visszavo-
nulását követően Diósgyőrben 
telepedett le, majd 1862-ben 
megözvegyült. Ekkor költözött 
Miskolcra húgához, özvegy Ki-
lényi Dávidnéhez. Húsz évvel 
visszavonulását követően ke-
resztfia, Egressy Ákos — ami-
kor Miskolcra érkezett ven-
dégszerepelni — felkérte, hogy 
lépjen fel vele. Ölben vitték fel 
a színpadra, ahol 75 évesen el-

játszotta élete utolsó szerepét, 
egy apáca fejedelemasszonyt. 
A szemtanúk szerint nagy lel-
kesedéssel formálta szerepét, 
és játékával mindenkit cso-
dálatba ejtett. Ekkor utoljára. 
1872-ben halt meg, egyszerű 
tölgyfa koporsóban temették el 
a Szent Anna sírkertben. 1921-
ben a hálásabb utókor végre 
méltóbb sírhelyről gondosko-
dott. Az első magyar operaéne-
kesnő emlékét városunkban 
szobor, utca és Hunyadi utcai 
házán emléktábla őrzi.

Nagy Attila történész

Miskolci portrék 6. rész
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l  MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52. Tel.: +36 46 533-120, ugyfel@miho.hu, www.miho.hu

NYÁRI KARBANTARTÁS – NEM LESZ MELEG VÍZ
A MIHŐ Kft. a nyári hóna-
pokban felkészül a kö-
vetkező fűtési időszakra, 
ekkor teljes rendszerén 
elvégzi a karbantartá-
si, műszaki, üzemeltetési 
feladatokkal összefüggő 
szervízmunkát, megala-
pozva a következő fűtési 
idény szolgáltatási bizton-
ságát.

2020 nyarán karbantar-
tási munka miatt szünetel a 
melegvíz-szolgáltatás
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az avasi és belvárosi  
városrészben:

2020. JÚNIUS 23-ÁN  
0.00 ÓRÁTÓL 

előreláthatólag
2020. JÚNIUS 26-ÁN 

24.00 ÓRÁIG.

Diósgyőr és Bulgárföld  
városrészben:

a nyári karbantartás ideje 
alatt csak  

RÖVID IDEJŰ  
szolgáltatási szünet  

várható.

l Figyeljen arra, hogy a 
korszerűsített épületek ese-
tében a termosztatikus ra-
diátorszelepeket a nyári idő-
szakban ütközésig balra kell 
fordítani, teljesen nyitott ál-
lásba, és javasolt így hagyni 
a fűtés őszi beindításáig. Ez-
zel megnövelhetjük a szelep 
élettartamát, valamint segít-
hetjük az épület vezetékeinek 
ürítését, töltését, légteleníté-
sét.

Amennyiben a szelepek 
egész nyáron elzárt állapot-
ban vannak, a nyári meleg ha-
tására letapadhatnak. A nem 
működő szelepet szakcégek, 
szakemberek csak térítés el-
lenében javítják vagy cserélik.
l A lakóközösség tulajdo-

nában lévő fűtési rendszerek 
karbantartását – például ra-
diátorcserét vagy szelepcse-
rét – május 15. és szeptember 
15. között lehet elvégezni. A 
felhasználó csak a távhőszol-

gáltató előzetes hozzájárulá-
sával helyezhet át, alakíthat 
át felhasználói berendezést, 
végezhet el például radiátor-
cserét. A radiátorok egy osz-
tatlan közös tulajdon részét 
képezik, ezért cseréje esetén 
a felhasználóknak egyezte-
tési kötelezettsége áll fenn 
az épület, illetve épületrészek 
(lakások, üzletek) tulajdono-
saival és a hőszolgáltatóval 
szemben.
l Sokszor előfordul, hogy a 

közös képviselők tudta nélkül 
szerelik le a tulajdonosok a ra-
diátorokat. Ez különösen ősz-
szel jelent problémát, amikor a 
hideg időjárás beköszöntével 
a közös képviselő megrendeli 
a fűtést, és esetleg a felhasz-
nálói rendszer nincs feltöltve, 
vagy nem üzemel megfelelő 
módon, ezért a fűtés indítása 
jelentős késedelmet szenved. 
További problémát jelent, ha 
a leürített rendszer hetekig, 

nyáron esetleg hónapokig is 
víz nélkül, üresen áll, mert nem 
gondoskodtak annak vízzel 
történő feltöltéséről. Ekkor a 
hálózat elemeit korróziós fo-
lyamatok károsítják.
l Különös gondot kell for-

dítani arra, hogy a vásárolt ra-
diátor anyaga megegyezzen 
az eredeti radiátor anyagával. 
Amennyiben a jelenlegi fűtési 
rendszer alumíniumradiáto-
rokkal van felszerelve, nem jó, 
ha pl. acélanyagú radiátorra 
cseréljük, mert a két különbö-
ző anyag miatt belső korrózió 
jön létre. Ekkor a rendszerben 
iszap keletkezik, mely a külön-
böző területeken lerakódik, 
akadályozva a benne lévő víz 
áramlását.
l A nyáron végzett lakossá-

gi, épületen belüli, fűtési rend-
szerekkel összefüggő kar-
bantartási munkáról a MIHŐ 
Kft. műszaki ügyeletét értesí-
teni kell.

Műszaki ügyelet elérhetőségei: 3534 Miskolc, Gagarin u. 52. Tel.: 46/379-450, 379-360

NYÁRI KARBANTARTÁSSAL KAPCSOLATBAN A LAKÓKÖZÖSSÉGNEK,  
ILLETVE A LAKÁS TULAJDONOSÁNAK IS VAN TEENDŐJE!

A városrészeket érintő karbantartási időpontokon kívül 
egyes hőközpontoknál vagy kisebb ellátási területen né-
hány órás szolgáltatási szünettel járó karbantartás lehet-
séges, melyről külön értesítjük az érintett lakókat.

A karbantartás ideje alatt a melegvíz-csapokból hideg víz 
folyik, amit a melegvízmérő óra érzékel és megmér, ez indo-
kolatlan többletköltséget okozhat. Ennek elkerülése érde-
kében a MIHŐ Kft. javasolja, hogy a karbantartás ideje alatt 
a melegvíz-csapot tartsák elzárva.

Hirdetés

 Hirsch Nelli idealizált Déryné-portréja egy korabeli metszet nyomán

DÍVA A MISKOLCI SZÍNPADON
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FIAT TIPO MODELLEK

TWIN 93 KFT.
3533 MISKOLC, LÓRÁTFFY ZS.U. 36.
Telefon: 06 70 333-9606, 06 20 398-8883
E-mail: twin.kft@upcmail.hu, www.twin93.hu

Vegyes átlagfogyasztás: 3,7-6,3 l/100 km, CO2-kibocsátás: 98-146 g/km. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekért 
érdeklődjön a hivatalos márkakereskedésben,vagy látogasson el a www.twin93.hu weboldalra.

MÁRKAKERESKEDŐK  
JÁRVÁNYHELYZET UTÁN 
Az Opel Sajó Miskolcot az építőmunka hajrájában érte a járvány, 
a Fiat márkakereskedésnél a pandémia átmeneti gondokat oko-
zott, míg a Szabó Suzukinál a válság lehetőséget jelent.

Vannak márkák és nevek, me-
lyek egy régióban egy idő után 
összeforrnak. Az Opel Sajó Mis-
kolc ilyen, de már új neveket is 
ízlelhetnek a vásárlók, hiszen 
megérkezett a Peugeot Sajó és a 
Citroën Sajó is, ami új brandet 
képvisel Sajó Autó néven.

– Több mint 25 éve vagyunk 
jelen Miskolcon családi vállal-
kozásként – mondta Nagy Máté, 
a cég ügyvezetője. – 2018 végén 
jött egy lehetőség, a Peugeot-nak 
és a Citroënnek az importőre 
új partnert keresett Miskolcon. 
Mindig a fejlesztési és a bővítési 
lehetőségeket keressük, így ké-
zenfekvő volt részünkről a lépés.

A koronavírus-járvány az épí-
tőmunka hajrájában érte a céget. 
– Elindult az értékesítés, készül-
tünk a már meglévő szalon bő-
vítésére. Nem volt könnyű át-
vészelni az elmúlt hónapokat, a 
munka azonban nem állt meg: 
bővült a szervizünk, mindhá-
rom márkát maximálisan ki 
tudjuk szolgálni, épült új laka-
tos- és fényezőműhely, vizsga-
bázis és a két új szalon 550 négy-
zetméteren. Az autópiac nehezen 
lendül be, de a Sajó Autónál bíz-
nak abban, hogy a Peugeot-t és a 
Citroënt is sikerre tudják vinni.

Az elmúlt 10 esztendő legsike-
resebb eladási évét zárta tavaly a 

Szabó Suzuki, köszönhetően an-
nak, hogy a márka megszokott 
minősége változatlan maradt, 
versenyképes termékeket hozott.

– Több autószalon tulajdono-
saként és üzletemberként is azt 
mondhatom, hogy a lehető leg-
rosszabb a bizonytalanság, hi-
szen legalább előre egy évre kell 
tervezni, ehhez képest egy hetet 
sem láttam előre a veszélyhelyzet 
idején – mondta Szabó György 
cégvezető.

Szépen lassan újraindult min-
den, és folytatták az eladásokat, 
a gyár pedig ismét termelni kez-
dett. A Mazdát nem is érintette a 
válság. – Sikerünk titka az ügy-
félkezelés, a teljes körű kiszolgá-
lás és a mögötte lévő magas szin-
tű szolgáltatás. Így a visszatérő, 
ügyfelek száma folyamatosan nő, 
ez alapozza meg a mi jövőnket is.

Japánban a „válság” szó je-
lentése: lehetőség. – A mis-
kolc-szirmabesenyői telephe-
lyünk szerviz szolgáltatását 
bővítjük karosszérialakatos-fé-
nyezőműhely és gumihotel 
építésével, megfelelő pályázat 
elnyerése esetén. A kazincbar-
cikai és a miskolci telephelyen 
bővítjük a létszámot, várjuk a 
jelentkezőket.

Az ország legrégebbi Fiat- 
márkakereskedése a miskolci, 

a Lorántffy utcán két éve Jeep- 
modelleket is forgalmaznak.

– Jó döntésnek bizonyult, 
amikor 2013-ban a Fiat felvásá-
rolta a Chryslert. Az amerikai 
gyártó hazájában komoly elis-
mertségnek örvend, márkái na-
gyon népszerűek. Európában is 
sikerült megvetniük a lábukat, 
az óriási modellpaletta pedig 
Miskolcon és a régióban is von-
zó a vásárlók számára – mond-
ta Hankó László, a Fiat- és Jeep- 
modelleket forgalmazó Twin ’93 
Kft. ügyvezető igazgatója.

Renegade, Compass, Chero-
kee, Grand Cherokee, három- és 
ötajtós Wrangler – klasszikus, 
nagy névnek számító terepjá-
rók, amiket már Miskolcon is 
megvásárolhatunk. Új vevőik is 
pozitívan állnak a modelljeik-
hez, egyre több Jeep fut a helyi 
utakon – és a járvány csak átme-
neti gondokat okozott az értéke-
sítésben. – Sokan elhalasztották 
az új autó vásárlását, kivártak. 
Annyiban volt nehezebb a hely-
zetünk, hogy az anyaországban 
bezártak a gyárak. A vállalatok 
most próbálják utolérni magu-
kat. De azt látjuk, hogy minden 
kezd visszatérni a régi kerékvá-
gásba. Csak türelmesnek kell 
maradnunk. A Fiat is modell-
offenzívába kezd, Miskolcra az 
év utolsó negyedében érkeznek 
új modellek – ezek pedig már 
döntően elektromos és plug-in 
hybrid járművek lesznek.

A 
ké

p 
ill

us
zt

rá
ci

ó.

80
0-

0/
20

20

800-0/2020

76
6-

0/
20

20

772-0/2020



Az anyagi gondokkal küzdő 
miskolci csapatnál július 
közepéig biztosan nem vé-
geznek edzéseket. Hogy in-
dulnak-e a HFL-ben a követ-
kező szezonban, az nagyban 
függ a támogatásoktól.

Pedig biztatóan indult az év 
az Acélosoknál: a járvány ki-
törése előtt komoly fizikai fel-
készítést végeztek Egri Atti-
la erőnléti edző vezetésével. A 
külföldi játékosokkal és a Mis-
kolc Renegades tagjaival kiegé-
szülve készültek az újabb sze-
zonra – mondta el Aggod Péter, 
a Miskolc Steelers szakosztály-
vezetője, elnökségi tagja.

A koronavírus-járvány azon-
ban – náluk is – mindent keresz-
tülhúzott. – Mi azonnal jeleztük a 
szövetség felé, hogy visszalépünk 
a bajnokságtól, illetve az edzése-
ket is beszüntettük. Nem szeret-
tük volna, hogy bárkinek baja es-
sen. A járvány ideje alatt a srácok 
otthoni erősítést végeztek.

Hónapokig tartó egyeztetések 
után most úgy fest: lesz ameri-
kaifoci-bajnokság idén, elindul-
hatnak a bajnokságok még a 
nyár vége előtt. A Magyar Ame-
rikai Futball Szövetség elnöksége 
a napokban úgy határozott, meg-
tartják a HFL, valamint a Divízió 
1 és Divízió 2 küzdelemsorozatát 
– tájékoztatott honlapján a mis-
kolci klub. A kiírások nem jelen-
tek még meg, a következő hetek-

ben derül ki, mely csapatok, hány 
nevező vállalja ebben a helyzet-
ben, megváltozott menetrend-
del a kihívást. Elképzelhető, hogy 
össze kell vonni a hagyományos 
osztályokat. Ha lesz elég induló, a 
bajnoki szezon kezdete augusz-
tus 20. utánra eshet.

A Hungarian Football League 
elvileg hatcsapatos lett volna a 
mögöttünk hagyott tavaszon, 
de a koronavírus-járvány min-
dent felülírt. Az eredeti nevezők 
közül már biztos, hogy a külföl-
di reprezentáns, a Kiyv Capitals 
visszalép. A megmaradó öt kö-
zül sem tudni, hogy az érthető 
anyagi és egyéb problémák foly-
tán mely klubok lesznek kény-
telenek nemet mondani a foly-
tatásra. Ezek egyike lehet 2016 
bajnoka, 2017 és 2018 ezüstér-
mese, a Miskolc Steelers is.

Ha marad az augusztus végi 
kezdés, akkor lassan újra kel-
lene kezdeni az edzéseket, a 

miskolci csapatnál azonban 
kivárnak. – Nagyon óvatosak 
vagyunk, megvárjuk, hogy a 
járvány lecsengjen, illetve ki-
fejlesszék az ellenszert. És 
anyagilag is megterhelte a jár-
vány a klubot, mivel az éves 
költségvetésünk jó része el-
ment arra, hogy azonnali in-
tézkedések keretében az ame-
rikai szakvezetőnek és külföldi 
játékosainknak mihamarabb 
haza kellett mennie családjá-
hoz – tette hozzá Aggod Péter.

Elmondása szerint egye-
lőre nincs döntés a hogyan 
továbbról. Edzéseket július 
közepéig biztosan nem vé-
geznek, a 2020-as HFL-ben 
való indulás feltétele pedig az 
anyagi helyzet lesz. – Ha meg-
lesz rá a támogatás, akkor re-
mélhetőleg el tudunk indulni. 
Ha nem, akkor újratervezzük 
a csapatot.

Kujan István

2020. június 20. | 25. hét | XVII. évfolyam 24. szám
Miskolci Napló – A város lapja     Sport 9
Több mint 200 lóerőt csi-
holtak ki Bartha Nándor 
Peugeot 206-osából. 

– Alsózsolcán teszteltünk 
májusban, hasznos volt a szla-
lom, egy-két apró hiba jött 
csak elő az autón – mondta 
Bartha Nándor. – Még a télen 

kapott egy új, erősebb motort, 
új az elektronika, és a külsején 
is csinosítottunk. A járvány 
idején rendet raktunk a csa-
pat körül. Gőzerővel készül-
tünk az újraindulásra, nagyon 
örültünk, hogy végre élesben 
is kipróbálhattuk a kocsit.

A csapat összeállt, és nagyon 
jó támogatókat, partnereket 
találtak – köztük a Kard és Ke-
reszt Johannita Testvériséget is. 
– Jó a személyes kapcsolatunk, 
soraikban van olyan tag, aki 
nagyon szereti a rallyt. Meg-
látták bennünk a fantáziát, így 
lettek a támogatóink. Az esé-
lyeket latolgatva úgy fogalma-

zott, a megújult autóval job-
ban labdába rúghatnak idén a 
 Rally2-ben, az 5-ös kategóriá-
ban. – Korábban élethalálhar-
cot vívtunk a Hondákkal, most 
már szerintem jobban fel tud-
juk venni velük a harcot.

A hazai bajnokság mel-
lett külföldön is szeretnénk 

megmérettetni magukat. – 
Szlovákiába, Lengyelország-
ba és Olaszországba is sze-
retnénk menni versenyezni. 
Az autó most már alkalmas 
erre. Úgy tervezzük, hogy év 
végéig havonta két futamon 
is elindulunk. Én már a szál-
lásokat is lefoglaltam…

Júliusban Salgó rally, már 
ők is nagyon várják az újra-
kezdést. – Hiányzik a pálya, a 
versenyzés. Aki ezt nem vár-
ja, az el se kezdje. Amennyi 
energiát és pénzt beletettünk 
az autózásba, már élvezni is 
akarjuk – fogalmazott. 

K. I.

Újoncok, de nem kezdők 

Most úgy fest, hogy elindulhatnak a bajnokságok még a nyár vége előtt

Nem tudni, mikor játszhatnak legközelebb mérkőzést

Már Bartha Nándorék is nagyon várják az újrakezdést

Hogyan tovább, Miskolc Steelers?



Miskolci Napló10 Hirdetés – Otthonteremtés

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Vodafone, hiszen 
2020 áprilisában jogilag is összeolvadt a UPC-vel, és 
ettől kezdve Vodafone márkanév alatt, egy cégként 
folytatják tovább tevékenységüket. Az elmúlt időszak-
ban az ügyfelek is észrevehették, hogy a két cég üzlet-
hálózata, weboldala és mobilapplikációja is elkezdett 
összeolvadni. A Vodafone mindent megtett annak érde-
kében, hogy az összeolvadás kapcsán az ügyfeleknek 
semmilyen pluszfeladatuk ne legyen, és az összeolvadás 
hatására nem változik az érvényes ügyfélszerződéseik 
tartalma sem.

Nagy öröm ez számunkra, 
hiszen a tavaly augusztusi 
bejelentés óta azon dolgoz-
tunk, hogy a két szolgáltató 
egy vállalatként működjön 
tovább – mondta Szentkuti 
Gabriella, a Vodafone 
lakossági értékesítési és 
operációs vezérigazga-
tó-helyettese. Idén április 
1-jétől a Vodafone Magyar-
ország mint a UPC jogutódja 
viszi tovább annak tevékeny-
ségi és ügyfélkörét. Nagyon 
fontos kiemelnem, hogy a 
két cég egyesülése semmi-
lyen pluszfeladatot nem 
jelent az ügyfeleknek, 
nincs semmilyen teendő-
jük, a korábbi szerződé-
seiket és azok tartalmát a 
UPC márka megszűnése 
nem érinti. Az ügyfelek 
mindössze annyi változást 
tapasztalnak, hogy a szám-
lájuk fejlécében mostantól 
nem a UPC szerepel, hanem 
a Vodafone. Aki csoportos 

beszedéssel fizeti a számláit, 
annak lehet, fel sem tűnik a 
változás.

A Vodafone Magyar-
ország az egyesülést 
követően már nem csak 
mobilszolgáltatásokat, 
hanem vezetékes internet, 
televízió és vezetékes te-
lefonszolgáltatást is kínál 
az ügyfeleknek, mindezt 
egykézből – tette hozzá 
Szentkuti Gabriella.

Az egyesülés során több 
UPC és Vodafone üzletet 
összevontunk, és jelenleg 
is zajlik még az üzletháló-
zatunk újratervezése. Az 
üzleteink listáját folyama-
tosan frissítjük a Vodafone 
weboldalán az üzletkereső 
menüpontban.

A normál hétköznapokon 
is, de a járványhelyzet 
miatt most különösen 
fontos, hogy ügyfeleinket 
megkíméljük attól, hogy 
személyesen kelljen el-

látogatniuk üzleteinkbe, 
helyette egyre több ügy-
intézést (pl. számlabefi-
zetés) teszünk lehetővé 
interneten keresztül, akár 
a Vodafone honlapján, 
akár a My Vodafone nevű 
applikációban. Mind a régi 
Vodafone-ügyfelek, mind 
a UPC-ügyfelek mostantól 
egységesen ezeken a 
Vodafone-os felületeken in-
tézhetik ügyeiket. A 1270-es 

számon elérhető telefonos 
ügyfélszolgálatunk pedig 
szintén nemcsak a régi 

Vodafone-ügyfelek hívásait 
várja, hanem  most már 
a UPC-ügyfelek is ezen a 
számon kaphatnak ügyfél-
szolgálati segítséget.

Az egyesülésnek kö-
szönhetően a Vodafone 
szolgáltatásainak köre is 
bővül, ezzel pedig a hazai 
távközlés valamennyi te-
rületén erőteljesebb lesz a 
jelenlétünk. Ez az ügyfelek 
számára azért jó, mert 
egykézből kaphatnak a 
kábeltévétől a szélessávú 
interneten át, a vezetékes 
telefon keresztül mobil-
szolgáltatásig  mindent. 
Ez nem csak azért előnyös 
az ügyfeleknek, mert 
leegyszerűsíti számukra 
az ügyintézést, hanem így 
a korábbinál kedvezőbb 
csomagajánlatokat tu-
dunk kínálni számukra, és 
ahogy haladunk előre az 
időben, egyre több ilyen 
kedvezményt kínálunk. 
Ezt remekül példázzák az új 
Red díjcsomagjaink: a RED 

Free 10 990 Ft-os havidíjért 
10 Mbit/sec le- és feltöltési 
sebeséggel biztosítja a kor-
látlan adatforgalmat, a RED 
Infinity World pedig havi 
15 990 Ft-os díjért nyújtja 
a korlátlanság élményét a 
sebesség maximálása nélkül. 
Azon ügyfelek viszont, akik 
vezetékes Vodafone-szol-
gáltatással is rendelkeznek, 
számukra előbbi már 8990 
Ft-os, míg utóbbi 12 490 Ft-
os, kedvezményes havidíjért 
érhető el, ami jelentős ked-
vezménynek számít. 

Talán ez az egyesülés 
elsőre markáns változásnak 
tűnik, de meggyőződé-
sünk, hogy idővel mind a 
lakossági, mind a vállalati 
előfizetőink megtapasz-
talják ennek az előnyeit, 
akár a kényelemről, akár a 
kedvezményes ajánlatok-
ról legyen szó – mondta 
zárásul Szentkuti Gabriella, 
a Vodafone lakossági 
értékesítési és operációs 
vezérigazgató-helyettese.

Látványos változások a Vodafone-nál

Vodafone márkaképviselet
3525 Miskolc, Széchenyi utca 38.

Nyitvatartás:
Hétfő-péntek 9.00-18.00
Szombat: 9.00-14.00
Vasárnap: zárva

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

Az akció érvényes: 
2020. 06. 20-tól 2020. 06. 26-ig 

Kolynos fogkrém 289 Ft 199 Ft
Signál fogkrém, 75 ml, 3986,66 Ft/l 349 Ft 299 Ft
Cif mosogató, ut., 500 ml, 598 Ft/l 349 Ft 299 Ft
Ooops 4you maxi kéztörlő, 1 tekercs 459 Ft 399 Ft
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 1796 Ft/l 529 Ft 399 Ft
Cillit vízkőoldó, 450+300 ml, 798 Ft/l 899 Ft 599 Ft
Perla WC-papír, 8 tekercs, 87,37 Ft/db 799 Ft 699 Ft
Bref WC-frissítő, 3 db-os 999 Ft 899 Ft
Lenor prémiumöblítő, 900 ml, 1109,99 Ft/l 1349 Ft 999 Ft 
Ariel mosópor, 1,5 kg, 799,33 Ft/kg 1399 Ft 1199 Ft
Ariel mosógél, 1,1 l, 1090 Ft/l 1399 Ft 1199 Ft
Lenor öblítő, 930 ml+1360 ml 1599 Ft 1299 Ft   
Casting Creme Gloss hajfesték 1799 Ft 1599 Ft
Héra diszperzit, 14 l 7999 Ft 6599 Ft

Lótusz autóápolási termékek bevezetőáron,  
10% kedvezménnyel!

267-9/2020

Szolgáltatásaink: 
• műanyag, fa, alumínium-nyílászárók  • redőnyök, reluxák  
• rovarhálók  • szellőzők • erkélybeépítések, télikertek   
• HiSec acél biztonsági ajtók • garázskapuk 

Díjtalan árajánlat, felmérés! Rövid határidő!  
Gyártás egyedi méretre. Teljes körű kőműves-helyreállítás. 

Bemutatóterem: Deluxe Ablak Kft. 
Tel.: 46/402-292, 06-30/336-5528. Bemutatóterem: Miskolc, Bükk Áruház, I. em.  
Nyitva h-p: 9-14 óráig, sze: 16-18óráig, sz: 9-12 óráig www.aluport.hupont.hu

Műanyag-nyílászárók cseréje  
óriási kedvezménnyel!

Acél  

biztonsági ajtó  

kedvezményes  

áron!
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BORSOD KLÍMA 3516 Miskolc, Pesti út 84.
Nyitvatarás: hétfőtől péntekig 8-17 óráig, hétvégén: telefonon egyeztetett időpontban.

Elérhetőség: +36 30 261 1335. Email: info@borsodklima.hu

KLÍMASZERELÉS CSAK TISZTÁN ÉS ALAPOSAN!

499-2/2020
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Az idei ünnepi könyvhéten 
mutatták volna be Bátorlige-
ti Mária május 26-án megje-
lent első regényét. A mis-
kolci írónő könyvét annak 
ellenére is elkapkodták, hogy 
a mintegy egyhetes rendez-
vénysorozatot nem szervez-
ték meg a pandémia miatt.

Közösségi oldalon ritkán övezi 
egy regény megjelenését akkora 
érdeklődés, mint Bátorligeti Má-
ria új könyvét, A gondozónőt. A 
vélemények nagyon jók: „Az év-
tized egyik legjobb regényének” 
tartják. Aki elkezdi olvasni, nem 
tudja letenni a könyvet, írta több 
olvasó is. Témája időszerű: egy 
olyan fiatal nő története, aki kül-
földre megy dolgozni. Bátorligeti 
Mária szerint a téma nagyon ak-
tuális. – Nincs konkrét számadat, 
hány magyar nő vállal külföldön 
gondozói munkát. Egy felmérés 
szerint van olyan település, ahol 
minden második család érin-
tett. Másrészt idegen nyelvet ta-
nítottam olyan munkanélküli 
nőknek, akik német nyelvterüle-
ten dolgoztak. Mikor hazajöttek, 
beszámoltak. Három hét erejéig 
magam is kipróbáltam: Német-
országban egy hónapig helyette-
sítettem volna egyik tanítványo-
mat, de ennyi ideig nem bírtam. 

Még a szökés gondolata is fog-
lalkoztatott, végül a regényem 
főhősnője, Magda tette ezt meg 
helyettem – meséli az író, akinek 
az ott átélt megaláztatás élete leg-
meghatározóbb élménye lett.

A szerző szerint szerencse kér-
dése, hogy egy gondozónő mi-
lyen családba kerül. Ott, ahol 
meghittség és szeretet honol, ha-
marosan befogadják azt, akinek a 
segítségére rászorulnak. Magdá-
nak nem ez a sors jutott. A téma 
évekig szunnyadt Bátorligeti Má-
riában, elnyomta magában, de az 
mégis kikívánkozott belőle.

– Összeillesztésre váró törté-
netek jellemzik ezt a hagyomá-
nyos és modern formájú regény-
világot. Az énelbeszélés általában 
magában hordozza a személye-
sen is megélt történetek hiteles-
ségét. Van olyan bekezdés, amit 
legkevesebb tízszer alakítottam 
át, de voltak gyorsan gördülő 
mondatbokrok is. Példa előttem 
Kosztolányi Édes Annája. Az író 
vallotta, hogy az emberi kapcso-
latokat nem lehet intézményesen 
megoldani, csak az irgalom segít-
het. Írásomban a felelősséget és 
az emberséget is ideemelem.

„A gondozónő végig feszült-
ségben tartja az olvasót. Gyö-
nyörű a regény nyelvezete, 
meghökkentőek költői képei. 
A történet pedig a kegyetlen 
realitás és egy mágikus, kép-
zeletbeli világ keveréke” – jel-
lemezték az olvasók. Nagyon 
erős atmoszféra jellemzi ezt a 
regényvilágot, van, aki hiány-
pótló műnek nevezte. Az olva-
sók hamarosan újra hozzájut-
hatnak, mert az Irodalmi Jelen 
gondozásában megjelenik a 
második kiadás.
Répássy Olívia | Fotó: Végh Csaba
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Hamarosan megjelenik a regény második kiadása is

Bartha György és Bazin Levente önkor-
mányzati képviselők utcafórumot tarta-
nak június 23-án, kedden 17:00 órától a 
Miskolc, Bertalan u. 24. szám előtt.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Hirdetés

Miskolci olvasónk leírta 
levelében, hogy házastársá-
val ketten élnek, nincs gyer-
mekük. Haláluk esetére egy 
kedves ismerősükre kíván-
ják hagyni vagyonukat, aki 
évek óta támogatja, segíti 
őket. Kérdezi, hogy vég-
rendelkezhetnek–e férjével 
közösen, és ennek során 
milyen szabályokat kell be-
tartaniuk.

Az örökhagyó halála eseté-
re vagyonáról vagy annak egy 
részéről végrendelettel szaba-
don rendelkezhet. Végrendel-
kezni közjegyző által készített 
közokiratban vagy írásbe-
li magánvégrendelettel lehet. 
A szóbeli végrendelkezés-

nek rendkívül kivételes eset-
ben van helye, melyet a tör-
vény részletesen felsorol. Az 
új Polgári törvénykönyv fon-
tos újítása a házastársi közös 
végrendelet. Vagyis két vagy 
több személynek bármilyen 
alakban ugyanabba az ok-
iratba foglalt végrendelkezé-
se érvénytelen. Ugyanakkor 
a házastársaknak az életkö-
zösség fennállása alatt készí-
tett, ugyanabba az okiratba 
foglalt írásbeli végrendelete 
érvényes, ha saját kezűleg írt 
végrendelet esetén az okiratot 
az egyik végrendelkező ele-
jétől végig maga írja és alá-
írja, a másik végrendelkező 
ugyanabban az okiratban sa-
ját kezűleg írt nyilatkozatban 

kijelenti, hogy az okirat az ő 
végakaratát is magában fog-
lalja, és nyilatkozatát aláírja. 
Más által írt végrendelet ese-
tén a végrendelkezők egymás 
és a tanúk együttes jelenlété-
ben írják alá az okiratot, vagy 
mindkét végrendelkező egy-
más és a tanúk együttes jelen-
létében külön nyilatkozik ar-
ról, hogy az okiraton szereplő 
aláírás a sajátja

A házastársak közvégren-
deletet is tehetnek. Fontos 
szabály, hogy több különálló 
lapból álló, más által írt közös 
végrendelet akkor érvényes, 
ha minden lapját folyamatos 
sorszámozással látták el, to-
vábbá ha minden lapját a vég-
rendelkezők és mindkét tanú 

a l á í r -
ta. A sa-
ját kezűleg 
írt közös 
végrende-
let akkor 
ér vényes , 
ha minden lapját folyamatos 
sorszámozással látták el, és 
minden lapját a másik vég-
rendelkező aláírta. A leírtak-
ból is látszik, hogy az örök-
lési szabályok bonyolultak, 
ezért érdemes a végrendelet 
megszerkesztéséhez ügyvédi 
segítséget igénybe venni, ha 
nem akarjuk, hogy végrende-
letünk formai hiba miatt ér-
vénytelen legyen.

dr. Strassburger Gyula,  
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Házastársak közös végrendelete

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Június 22. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 8:30 Képújság 

18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (prog-
ramajánló) 18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin) 18:45 #mo-
zogjotthon (tv-torna) 19:00 Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelen-
tés 19:20 Honvéd7 (honvédelmi magazin) 19:35 Generációnk (idősügyi magazin) 20:00 
Híradó ism. 20:15 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont (programajánló) 20:30 Képújság

Június 23. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 08:30 Képújság 18:00 Híradó 
18:15 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Sportpercek 
18:45 #mozogjotthon (tv-torna) 19:00 Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelentés 18:20 
Programpont (programajánló) 19:25 Mérkőzés: Debrecen-DVTK labdarúgó-mérkő-
zés 21:00 Híradó ism. 21:15 Időjárás-jelentés 21:20 Képújság

Június 24. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 09:35 Képújság 18:00 Híradó 
18:15 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Egészségper-
cek 18:45 #mozogjotthon (tv-torna) 19:00 Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelentés ism. 
19:20 Programpont (programajánló) 19:25 Retro TV (válogatás a Miskolc Televízió 
archívumából) 20:00 Híradó ism. 20:15 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont (prog-
ramajánló) 20:30 Képújság

Június 25. csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 08:30 Képújság 18:00 Hír-
adó 18:15 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Promenád 
(kulturális magazin) 19:00 Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelentés 19:25 Egy nap a vi-
lág (útfilm-sorozat) 20:00 Híradó ism. 20:15 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont 
(programajánló) 20:30 Képújság

Június 26. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 8:45 Képújság 18:00 Híradó 
18:15 Időjárás-jelentés 18:20 Játékszünet 18:25 Én is táncolnék 18:45 Köztünk él-
nek 19:00 Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelentés 19:25 Testközelből 19:45 #mozogjott-
hon 20:00 Híradó 20:15 Időjárás-jelentés 20:20 Mérkőzés: Paks – DVTK bajnoki lab-
darúgó-mérkőzés 21:50 Képújság

Június 27. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 09:30 Képújság 18:00 Krónika 
(heti hírösszefoglaló) 18:20 Játékszünet 18:25 Egészségpercek ism. 18:50 #mozog-
jotthon (tv-torna) 19:00 Krónika 19:20 Milli és Rémi kalandjai (esti mese) 19:35 Így 
(nem) játszunk mi - a Körúti Színház magazinműsora 20:45 Krónika 21:00 Képújság

Június 28. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 09:30 Képújság 16:00 Hí-
vőszó 18:00 Miskolci Napló ism. 18:20 Játékszünet 18:25 Promenád ism. (kulturá-
lis magazin) 19:00 Én is táncolnék (ism.) 19:25 Milli és Rémi kalandjai (esti mese) 
19:35 Gömöri lámpással a régmúltba világít (portréfilm) 20:45 Képújság

Végig feszültségben tartja az olvasót

A miskolci II. Rákóczi 
Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár központi épülete 
és valamennyi tagkönyvtá-
ra június 15-étől teljes kö-
rűen visszaállította szolgál-
tatásait. A kölcsönzésen túl 
újra lehetőség van a hely-
ben olvasásra, a kutatásra, 
az internethasználatra.

Kérik a látogatókat, hogy 
ne feledkezzenek meg a ve-
szélyhelyzetben hozott egész-
ségügyi rendelkezésekről: vi-
seljenek maszkot, tartsanak 
egymástól legalább másfél 
méternyi távolságot, és hasz-
nálják a kihelyezett kézfer-

tőtlenítőket. A könyvek elő-
zetes igénylésére továbbra is 
van lehetőség. Akik tehetik, 
a könyvtár honlapján elérhe-
tő katalógus alapján otthon 
is kiválaszthatják azokat a 
könyveket, amelyeket szeret-
nének kikölcsönözni, és az 
online előjegyzéssel csökken-
teni tudják a könyvtárban, a 
zárt térben töltött időt.

A II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár Gör-
gey Artúr utcai központi épü-
lete hétfőtől péntekig délelőtt 
9-től este 6-ig tart nyitva, a 
tagkönyvtárak – a Szentpéte-
ri kapui József Attila Könyv-
tár, a Park utcai Kaffka Margit 

Könyvtár, az avasi Móra Fe-
renc Könyvtár, a diósgyőri 
Petőfi Sándor Könyvtár, a 
Mindszent téri Szabó Lőrinc 
Idegennyelvi Könyvtár és 
a martinkertvárosi Tompa 
Mihály Könyvtár – hétfő-
től péntekig délelőtt 10-től 
este 6-ig várja az olvasókat, a 
Mindszent téri Lévay József 
Muzeális Könyvtár hétköz-
napokon reggel 9-től délután 
5-ig látogatható. A korábban 
kikölcsönzött dokumentu-
mok lejárati határidejét július 
1-jéig automatikusan meg-
hosszabbítják, és addig kése-
delmi díjat sem számolnak 
fel.

A Perecesi Bányász Fúvós-
zenekar tovább folytatja 
ingyenes koncertsorozatát.

A szabadtéri fúvószene-
kari koncerteknek min-
dig egyedi hangulata van. A 
Perecesi Bányász Fúvósze-
nekar többször is fellépett 
a közelmúltban, legutóbb 
a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Központi Kórház és 
Egyetemi Oktatókórházban 
térzenéltek a dolgozóknak, 
ezzel is kifejezve köszönetü-

ket az áldozatos munkáért és 
helytállásért. 

Az együttes folytatja in-
gyenes előadás-sorozatát, hi-
szen június 21-én, vasárnap 
lakótelepi koncerteket ad a 
következő helyeken. Egymás 
után háromszor is fellépnek: 
16 órakor a Mese cukrász-
dánál, 17 órakor az Avason, 
a 23-as posta mögött és 18 
órakor a Pattantyús Általá-
nos Iskola mellett. A kon-
certekre minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.

Teljesen nyitva a könyvtár

Lakótelepi koncertek 
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Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban 
ezúttal a Géniusz könyváruház újdonságainak 
címét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a so-
rozat végén, együtt, egy e-mailben küldjék el! 
Beküldési határidő: 2020. június 24.  E-mail- 
cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfej-
tések beküldői között könyvutalványt sorso-

lunk ki. A nyereményt a Géniusz könyváruház biztosítja. 

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt a 
46/503-501-es (100-as mellék), üzenetrögzítős telefonszámon nevük és elérhe-
tőségük megadásával. A problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21. – 04. 20.) Kellemetlen helyzetekben találhat-
ja magát, amikből minél előbb szabadulni szeretne. Ne hagyja, 
hogy elsodorják az események, tartsa magánál az irányítást. Ezen 

a héten érdemes energiát fordítani a kapcsolatépítésre. 

Bika (04. 21. – 05. 20.) Ne halogassa a dolgokat, ezen a héten 
fejezze is be, amit elkezdett, mert ezen múlhat, eléri-e a célt, amit 
kijelölt magának. Nem biztos, hogy a befektetett munka azonnal 

megtérül majd, de értékes tapasztalatokat nyerhet.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.) Türelmesnek kell lennie, és nem ez a 
legfőbb erőssége. A héten mégis fontos, hogy önuralmat gyako-
roljon, mert különben saját maga ellensége lesz. Együtt kell mű-

ködnie valakivel, akivel nem biztos, hogy szeretne. 

Rák (06. 22. – 07. 22.) Nehéz munka van Ön mögött, de végre 
elégedett az eredménnyel. Merje megosztani a sikereit mások-
kal is, mert minden oka megvan rá, hogy büszke és magabiztos 

legyen. Élvezze ezt ki, addig, amíg lehet!

Oroszlán (07. 23. – 08. 23.) Érdemes meghallgatnia máso-
kat, mert olyasmit taníthatnak Önnek, amire magától soha nem 
gondolt volna. Ne zárkózzon el az új ismeretektől, vannak olyan 

területek, ahol még fejlődhet a szaktudása – használja ezt ki!

Szűz (08. 24. – 09. 23.) Kicsit csalódott, mert sok munkája van 
valamiben, az eredmény mégsem egészen olyan, mint amilyet 
szeretett volna. Panaszra azonban így sincs oka, próbálja pozitívan 

szemlélni a dolgokat! Ne hagyja, hogy bármi is megijessze!

Mérleg (09. 24. – 10. 23.) Ez a hét tökéletes arra, hogy meg-
szabaduljon a régi rossz szokásaitól. Nem kell sürgetnie semmit, 
sínen vannak a dolgok. Minden úgy alakul, ahogyan szeretné. Pró-

bálja élvezni a héten a pillanatok jelentőségét!

Skorpió (10. 24. – 11. 22.) A héten a tartalékenergiáit is fel kell 
használnia, de cserébe maradandót alkothat. Ha átesik a kelle-
metlenségeken, egy darabig már nem kell új kihívással foglalkoz-

nia, pihenni is tud. Hagyatkozzon a megérzéseire!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.) Szeretne már maga mögött hagyni 
egy helyzetet, de valaki mindig emlékezteti múltja egy lezárt ré-
szére. Lehet, hogy a kapcsolataiban is szükség lesz egy kis vérfris-

sítésre, hogy valóban tovább tudjon lépni.

Bak (12. 22. – 01. 20.) Amikor valami nem úgy alakul, aho-
gyan képzelte, akkor is lesz, ami visszatereli a helyes útra. Ez segí-
teni fog, hogy megtartsa az elképzeléseit, és ne tévedjen el a cél 

felé vezető úton. Ez most nem a lazítás ideje. 

Vízöntő (01. 21. – 02. 19.) Úgy érzi, sokat várt már valamire, és 
most maradéktalanul szeretné élvezni a kialakult helyzetet. Meg is 
van rá minden oka, hogy örüljön a boldogságnak. Kedvező fordulat 

állhat be a héten az anyagi helyzetében is. 

Halak (02. 20. – 03. 20.) Egy kicsit elcsúszik most a feladatai-
val, és hirtelen nem is tudja, hogy pontosan mihez lenne érdemes 
fognia. Rakjon rendet az életében, és akkor sikerül egyről a kettő-

re jutnia. Elégedett lehet majd azzal, amit a héten véghez visz.

Ismét szárazlábas-túrák in-
dultak a Barlangfürdőben. A 
rendhagyó túrák alkalmával 
a vendégek bepillantást nyer-
hettek a „barlangfalak” mögé, 
feltárult előttük a fürdő hét-

köznapokban rejtett világa. A 
résztvevők bemehettek olyan el-
zárt területekre is, ahová fürdő-
zővendégként a mindennapok-
ban nem nyílik lehetőségük. 

Fotó: Mocsári László

Kulisszatitkok  
víz nélkül

A finomabbnál finomabb borok voltak az este főszereplői a történelmi Avason, ahol ismét megrendezték az Avasi Kvaterkát. 
Ez a kvaterka azonban egyelőre még nem az a kvaterka volt, amit a jó borok, no meg a rendezvény szerelmesei megszoktak: 
az elmúlt hónapok történései jelentősen meghatározzák a vendéglátás eddig megszokott normáit, ezért figyelembe véve az il-
letékes hatóságok előírásait, mulatságmentes borvásárt tartottak a szervezők, természetesen ügyelve a vendégek egészségének 
megőrzésére. A rendhagyó programon a Bükki és a Tokaji borvidék boraiból válogathattak és kóstolhattak a hegyre kilátoga-
tók, ahol hosszú szünet után több pince – az Avasi Bortanya, a Margit-pince, a Nagy-Szögedi-pince, a Csáter Apó Pincéje és 
a Patvaros János – is kinyitotta a kapuit. A vendégeket természetesen meglepetésfalatok is várták, melyekről egy food truck 
(mozgó ételárus) gondoskodott.                                                                                                                                            Fotó: Juhász Ákos

EGY KIS NYÁRI KVATERKA 

Szepesi Gábor, az Avalon 
Ristorante kreatív séfje ezút-
tal a kovászos uborka helyes 
elkészítésének módját tárja 
az olvasók elé. A séf szerint 
ajánlott kísérletezni az ízesí-
tést illetően, hogy mindenki 
a saját szájízének legmeg-
felelőbb receptet alkalmaz-
hassa. Ehhez természetesen 
javaslatot is ad segítségnyúj-
tásként.

Eljött a nagy kovászosubor-
ka-szezon. Sokak kedvence, 
viszont nem mindenki mer 
belevágni, mert fél, hogy nem 
sikerül. Az első nagy tévhit, 
hogy a kovászos uborkát nap-
ra kitéve lehet csak elkészíte-
ni, ez nem így van, sőt! A jó 
kovászos uborkának kifejezet-
ten ellensége a közvetlen nap-
fény. Először is fertőtlenítsük 
ki a befőttesüvegünket, majd 

mossuk meg jól az uborká-
kat. Nagyon fontos, ha igazán 
roppanós végeredményt sze-
retnénk kapni, akkor a lehe-
tő legfrissebb uborkákat sze-

rezzük be. A végüket vágjuk 
le, és irdaljuk be, hogy a sós lé 
átjárja. A vizet feltesszük főni 
a sóval, fontos, hogy a só fel-
oldódjon, majd hagyjuk ki-
hűlni. Közben az üveg aljára 
a bors, fokhagyma, babérlevél 
és kapor felét ízlésesen helyez-
zük el. Az uborkákat szépen, 
katonás sorrendbe helyezzük, 
végül az ízesítők másik fele is 
rámehet. Ne felejtsünk helyet 
hagyni egy szép szelet ková-
szos kenyérnek, amit meg is 
piríthatunk. Ezután ráöntjük 
a sós vizet, és letakarva rakjuk 
olyan helyre, ahol nem éri köz-
vetlen napfény, viszont egyen-
letes a hőmérséklet (20-25 °C). 
3-4 nap várakozást követően, 
jól lehűtve már fogyaszthatjuk 
az uborkát. Sokan nem tudják, 
de a kenyeret akár burgonyá-
val is kiválthatjuk, sőt én az 
elmúlt években már kenyér 

és burgonya nélkül készítem 
a kovászos uborkát. Érdemes 
kipróbálni és kísérletezni. Az 
ízesítése a végtelenségig vari-
álható, használhatunk hozzá 
mustármagot, gyömbért, pet-
rezselyem- vagy zellerzöldet. 
Sokan raknak hozzá dió- vagy 
szőlőlevelet, ez segít megtar-
tani a roppanósságát, ugyan-
ilyen céllal nagyszerű még a 
borókabogyó és a babérlevél 
is.

A nyár kedvelt savanyúsága, a kovászos uborka 

Hozzávalók:
ötliteres befőttesüveg
2,5-3 kg uborka
15 szem bors
6 gerezd fokhagyma
6 db babérlevél
3 l víz
30 g só
1 nagy csokor kapor
1 szelet kovászos kenyér
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